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Hallituksen esitys Eduskunnalle vapaaehtoisten eläke-
vakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudis-
tamiseksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi va-
paaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta 
koskevat säännökset. Muutoksia ehdotetaan 
tuloverolakiin, työnantajan sosiaaliturvamak-
susta annettuun lakiin, verotusmenettelystä 
annettuun lakiin ja elinkeinotulon verottami-
sesta annettuun lakiin. 

Keskeiset rakenteelliset muutokset koske-
vat pääomatuloverotukseen siirtymistä oma-
ehtoisen eläkevakuutussäästämisen verotuk-
sessa sekä vähennysjärjestelmän uudistamis-
ta. 

Verovelvollisen itselleen tai puolisolleen 
ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkeva-
kuutuksen verotus siirrettäisiin pääomatulo-
verotuksen piiriin. Vakuutusmaksut vähen-
nettäisiin pääomatulosta. Toissijaisesti vä-
hennys tehtäisiin ansiotulon verosta alijää-
mähyvityksenä. Vakuutuksen perusteella 
maksettava eläke verotettaisiin pääomatulo-
na. 

Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta 
rajoittavasta kokonaiseläketurvan tasoon liit-
tyvästä vaatimuksesta luovuttaisiin. Vähen-
nyskelpoinen enimmäismäärä olisi 5 000 eu-
roa vuodessa. Jos työnantaja on ottanut vero-
velvolliselle vapaaehtoisen yksilöllisen elä-
kevakuutuksen, verovelvollinen voisi vähen-
tää itse ottamansa vakuutuksen maksuja 
enintään 2 500 euroa. Puolisot vähentäisivät 
lähtökohtaisesti oman vakuutuksensa maksut 
itse. Vähennysetu voisi siirtyä toiselle puo-
lisolle alijäämähyvityksen kautta.  

Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden 
edellytyksenä oleva 60 vuoden eläkeikä ko-
rotettaisiin 62 vuoteen. 

Työnantajan työntekijöille järjestämät va-
paaehtoiset kollektiiviset lisäeläkejärjestelyt 
kuuluisivat nykyiseen tapaan ansiotulovero-
tuksen piiriin. Työntekijän maksuosuuden 
vähennysoikeus ei enää riippuisi etuustasos-

ta. Työntekijä voisi vähentää maksamiaan 
maksuja 5 000 euroa vuodessa, kuitenkin 
enintään 5 prosenttia palkasta. Vähennyskel-
poisuus edellyttäisi vähintään 60 vuoden elä-
keikää. 

Työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksi-
löllisen eläkevakuutuksen maksut luettaisiin 
työntekijän veronalaiseen tuloon kokonaise-
läketurvan tasosta riippumatta vain siltä osin 
kuin niiden määrä ylittää 8 500 euroa vuo-
dessa. 

Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otettuja 
vakuutuksia koskevia säännöksiä muutettai-
siin siten, että Euroopan talousalueella asu-
vasta tai siellä kiinteästä toimipaikasta toimi-
vasta vakuutuslaitoksesta otettuihin vakuu-
tuksiin sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin 
kotimaasta otettuihin vakuutuksiin. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annet-
tua lakia muutettaisiin siten, että työnantaja 
ei olisi velvollinen maksamaan työnantajan 
sosiaaliturvamaksua työntekijälle ottamansa 
vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksujen perusteella siltä osin kuin maksu-
jen yhteismäärä ei ylitä 8 500 euroa vuodes-
sa. 

Elinkeinotulon verottamisesta annettua la-
kia muutettaisiin siten, että osakeyhtiön tai 
henkilöyhtiön yrityksessä työskentelevälle 
yrittäjäasemassa olevalle ottaman vapaaeh-
toisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu-
jen vähennysoikeutta yhtiön verotuksessa 
koskeva rajoitus kumottaisiin. Yhtiön mak-
samia maksuja kohdeltaisiin samalla tavalla 
omistajayrittäjän ja muiden työntekijöiden 
verotuksessa. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2005 alusta. Lakeja sovellettaisiin 
lain voimaantulon jälkeen maksettuihin va-
kuutusmaksuihin ja eläkkeisiin. Tuloverola-
kiin liittyy useita siirtymäsäännöksiä. Vero-
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velvollisen itselleen tai puolisolleen ennen 
hallituksen esityksen antamispäivää ottamaan 
eläkevakuutukseen sovellettaisiin vielä vero-
vuonna 2005 lain voimaantullessa voimassa 
olleita säännöksiä. Eläke, joka maksetaan täl-
laisen eläkevakuutuksen perusteella ennen 
lain voimaantuloa tai verovuonna 2005 teh-
dyistä maksuista kertyneestä säästöstä vero-
tettaisiin ansiotulona. Esityksen antamispäi-
vänä tai sen jälkeen otetun vakuutuksen mak-

sujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä 
olevaa 62 vuoden ikärajaa sovellettaisiin jo 
vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. 
Kollektiiviseen lisäeläkejärjestelyyn sovellet-
taisiin lain voimaantullessa voimassa olleita 
säännöksiä, jos verovelvollinen on ollut 
työnantajan järjestämän kollektiivisen lisä-
eläkejärjestelyn piirissä ennen esityksen an-
tamispäivää. Laki liittyy valtion vuoden 2005 
talousarvioesitykseen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la   

Henkilövakuutusten tuloverotus on eriyty-
nyt siten, että henkivakuutuskorvauksiin so-
velletaan pääomatuloverotusta ja eläkeva-
kuutukseen perustuviin eläkkeisiin muiden 
eläkkeiden tapaan ansiotuloverotusta. Henki-
vakuutuksesta maksetut vakuutusmaksut ei-
vät ole vähennyskelpoisia, mutta saadusta 
vakuutussuorituksesta on veronalaista vain 
tuotto, kun suoritus maksetaan lyhyempänä 
kuin kahden vuoden aikana vakuutetulle it-
selleen tai tämän lähiomaisille.  

Eläkevakuutuksen maksut ovat tulovero-
lain (1535/1992) 96 §:ssä säädetyllä tavalla 
vähennyskelpoisia, ja vakuutukseen perustu-
va eläke on verotettavaa ansiotuloa. Maksun 
vähennyskelpoisuutta ja eläkkeen verottamis-
ta koskevien säännösten lisäksi eläkevakuu-
tusten verotuksen kokonaisuuteen kuuluu 
työnantajan työntekijälle ottaman vakuutuk-
sen maksujen verokohtelu työntekijän vero-
tuksessa sekä yrityksen omistajayrittäjän 
maksujen vähennyskelpoisuus yhtiön vero-
tuksessa. 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut 
ovat vähennyskelpoisia rajoitetusti. Vapaaeh-
toisena eläkevakuutuksena pidetään sellaista 
vanhuuseläkevakuutusta ja perhe-eläkeva-
kuutusta sekä näihin liittyvää työkyvyttö-
myyseläkevakuutusta ja työttömyyseläkeva-
kuutusta, johon perustuva eläke on tarkoitettu 
maksettavaksi toistuvina erinä puolivuosit-
tain tai lyhyemmin väliajoin vakuutetun tai 
edunsaajan jäljellä olevan eliniän tai vähin-
tään kahden vuoden ajan. 

Eläke maksetaan vakuutetulle vanhuus-, 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeenä 
taikka vakuutetun kuoltua vakuutussopimuk-
sessa määritellylle edunsaajalle perhe-eläk-
keenä. Vakuutuksen ottajana voi olla muu 
kuin vakuutettu itse, esimerkiksi puoliso tai 
työnantaja. Vakuutuksen ottaja omistaa va-
kuutuksen ja käyttää sen suhteen määräämis-
valtaa. Vakuutuksen ottaja voi siirtää omis-
tusoikeuden toiselle. Työnantaja voi esimer-
kiksi siirtää vakuutuksen omistusoikeuden 
vakuutetun työntekijän uudelle työnantajalle. 

Eräissä tilanteissa vakuutuksen ottajalla on 
oikeus irtisanoa vakuutus ja saada vakuutuk-
sen takaisinostoarvo. Vakuutussopimuksessa 
tyypillisesti rajoitetaan takaisinosto-oikeutta, 
jos vakuutuksen ottajana on muu kuin vakuu-
tettu itse. 

 
 

1.1. Vakuutusmaksujen vähennyskelpoi-
suus henkilöverotuksessa 

Pakollisen eläketurvan maksut 

Pakollisesta eläketurvasta maksetut maksut 
ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. 
Pakollisia ovat eläkevakuutukset, jotka va-
kuutettu tai työnantaja on velvollinen otta-
maan lain sitovan säännöksen tai työehtoso-
pimuksen perusteella. Työnantaja on työnte-
kijäin eläkelain (395/1961, jäljempänä TEL) 
tai muiden työeläkelakien nojalla velvollinen 
järjestämään työntekijöilleen vähimmäiseh-
dot täyttävän eläketurvan, jonka rahoittami-
seen työntekijät osallistuvat maksamalla 
työntekijän eläkevakuutusmaksua. Yrittäjät 
ovat velvollisia järjestämään eläketurvansa 
yrittäjien eläkelain (468/1969, jäljempänä 
YEL), tai maatalousyrittäjän eläkelain 
(467/1969, jäljempänä MYEL) mukaisesti. 

 
Työnantajan ja yrittäjän vapaaehtoisten lisä-
eläkejärjestelyjen maksut 

Työnantaja voi täydentää työntekijöidensä 
pakollista peruseläketurvaa vakuutusyhtiös-
sä, eläkesäätiössä tai eläkekassassa järjeste-
tyllä vapaaehtoisella kollektiivisella tai yksi-
löllisellä lisäeläketurvalla. Vapaaehtoinen li-
säeläke voi olla lakisääteinen, millä tarkoite-
taan ehdoiltaan laissa säädettyjä eläkevakuu-
tuksia, joiden ottaminen kuitenkin on vapaa-
ehtoista. Tällaisia lakisääteisiä vapaaehtoisia 
vakuutuksia ovat TEL:n, YEL:n, ja MYEL:n 
mukaiset rekisteröidyt lisäeläkevakuutukset. 

Eläkesäätiössä ja -kassassa järjestetyn kol-
lektiivisen lisäeläketurvan maksut samoin 
kuin rekisteröidyn lakisääteisen lisäeläketur-
van maksut ovat kokonaan vähennyskelpoi-
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sia. Kokonaan vähennyskelpoisia ovat myös 
vakuutusyhtiössä kollektiivisesti järjestetyn 
lisäeläketurvan maksut, jos lisäeläketurva 
vastaa eduiltaan enintään rekisteröityä lisä-
eläketurvaa. 

Rekisteröidyllä lisäeläkejärjestelyllä tarkoi-
tetaan TEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisesti 
järjestettyä lisäeläkejärjestelyä, joka on sosi-
aali- ja terveysministeriön määräämien ehto-
jen mukaisesti rekisteröity eläketurvakeskuk-
sessa.  

TEL:n mukainen rekisteröity lisäeläkeva-
kuutus on aina kollektiivinen. Siinä koko-
naiseläkkeen tavoitetaso on enintään 66 pro-
senttia eläkepalkasta. Työntekijöiltä voidaan 
periä puolet lisäeläkevakuutuksen maksusta. 
Rekisteröity YEL:n ja MYEL:n mukainen li-
säeläke on puolestaan yksilöllinen. Rekiste-
röidyt lisäeläkejärjestelmät on suljettu vuo-
den 2000 lopussa, eikä uusia vakuutettuja ole 
voitu ottaa niiden piiriin. YEL:n mukaisia 
rekisteröityjä lisäeläkevakuutuksia on noin 
300 kappaletta. MYEL:n mukaisia lisäeläke-
vakuutuksia ei enää ole voimassa lainkaan. 

Työnantajan eläkesäätiön kautta järjestä-
män lisäeläketurvan piiriin voivat kuulua 
säätiön säännöissä määritellyistä henkilöistä 
muodostuvaan ryhmään kuuluvat henkilöt. 
Eläkesäätiöissä vakuutetut eivät osallistu elä-
keturvansa rahoittamiseen. Eläkekassan kaut-
ta järjestetyn lisäeläketurvan piiriin voivat 
kuulua yhden tai useamman työnantajan 
työntekijät, ammatin tai ammattialaan kuu-
lumisen taikka rekisteröidyn yhdistyksen jä-
senyyden perusteella määräytyvä henkilö-
ryhmä tai sen osa. Eläkekassat voivat periä 
säännöissä määrätyn osuuden vakuutusmak-
susta työntekijältä. Eläkekassoissa uusia lisä-
eläkejärjestelyjä ei ole perustettu 1960- luvun 
jälkeen. 

 
 

Itse otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläke-
vakuutuksen maksut 

Verovelvollinen voi ottaa itse vapaaehtoi-
sen yksilöllisen eläkevakuutuksen henkiva-
kuutusyhtiöstä.  

Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia 
tuloverolain 96 §:n 2—6 momentissa sääde-
tyin rajoituksin. Eläkevakuutuksen verotuki 
on haluttu rajata tilanteisiin, joissa se täyden-

tää vajaaksi jäävää pakollista eläketurvaa. 
Tämän vuoksi vähennyskelpoisuus on asetet-
tu riippuvaksi vakuutetun kokonaiseläketur-
van tasosta, sekä eläkeiästä, joka on 60 vuot-
ta. Maksut ovat vähennyskelpoisia vain siltä 
osin, kuin eläke yhdessä pakolliseen ja va-
paaehtoiseen eläketurvaan perustuvien mui-
den eläkkeiden kanssa ei ylitä niin sanottua 
peruseläketurvaa, joka on 60 prosenttia siitä 
tulosta, jonka perusteella lakisääteinen eläke-
turva laskettaisiin, jos vakuutettu olisi vakuu-
tuksen ottamisvuonna tullut työkyvyttömäk-
si. Vuosittain vähennettävä enimmäismäärä 
on 8 500 euroa, mihin voi sisältyä verovel-
vollisen puolison vakuutuksen maksuja enin-
tään 2 500 euroa. 

Kokonaiseläketurvan tasosta riippumatta 
vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia 
8 500 euroon asti, jos vakuutukseen perustu-
va eläke yhdessä muiden eläkkeiden kanssa 
on kuukaudessa enintään 850 euroa.  

YEL:n ja MYEL:n mukaan vakuutettujen 
henkilöiden vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
maksut ovat samoin vähennyskelpoisia 8 500 
euroon asti vaikka peruseläketurva ylittyy, 
jos eläke yhdessä yrittäjän muiden eläkkei-
den kanssa on enintään YEL tai MYEL 
11 §:n 1 momentin mukaan lasketun enim-
mäislisäeläketurvan suuruinen. Osoittaakseen 
kokonaiseläketurvan tasoa koskevan edelly-
tyksen täyttyvän verovelvollisen tulee esittää 
vakuutuslaitoksen antama selvitys eläketur-
vansa tasosta. 

Ilman eläketurvaselvitystä verovelvollinen 
voi vähentää enintään 2 500 euroa, kuitenkin 
enintään 10 prosenttia puhtaan ansiotulonsa 
määrästä.  

Siltä osin kuin vakuutus ei täytä edellä 
mainittuja edellytyksiä tai jos säädetyt 
enimmäisrajat ylittyvät, maksusta on vähen-
nyskelpoista 60 prosenttia. Vähennysprosent-
ti on mitoitettu siten, että eläkevakuutuksen 
verokohtelu olisi mahdollisimman neutraali 
muuhun sellaiseen säästämiseen verrattuna, 
jossa verotus lykkääntyy säästämisajan lop-
puun. Vuosittainen vähennyskatto on 5 000 
euroa. Vähennys on tehtävissä myös puolison 
vakuutusmaksuista.  

Kertamaksullisen eläkevakuutuksen mak-
sut eivät ole vähennyskelpoisia. Verovelvol-
lisen ottamaan kertamaksulliseen eläkeva-
kuutukseen perustuva eläkesuoritus on osit-
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tain verovapaa siten, että veronalainen osuus 
riippuu eläkkeensaajan iästä verovuoden 
päättyessä. 

 
1.2. Työnantajan maksaman vapaaehtoi-

sen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksu työntekijän verotuksessa 

Työnantaja voi täydentää työntekijän elä-
keturvaa vapaaehtoisella yksilöllisellä eläke-
vakuutuksella. Lisäeläkejärjestely voi sisältää 
esimerkiksi peruseläkkeen alennetun eläke-
iän tai määrällistä lisäeläkettä. 

Työnantajan maksamasta eläkevakuutus-
maksusta työntekijälle tulevaa etuutta ei kat-
sota tuloverolain 68 §:n 2 momentin nojalla 
työntekijän veronalaiseksi tuloksi siltä osin 
kuin maksu olisi työntekijän verotuksessa 
kokonaan vähennyskelpoinen. Tässä suhtees-
sa yksilöllisten eläkevakuutusten maksujen 
verokohtelu poikkeaa kollektiivisen lisäelä-
keturvan maksujen verokohtelusta. Työnteki-
jän tuloksi ei lueta työantajan kollektiivisesta 
lisäeläkejärjestelystä maksamia maksuja. 

Siltä osin kuin vakuutusmaksut olisivat 
työntekijän maksamina vähennyskelvottomia 
tai oikeuttaisivat vain 60 prosentin vähen-
nykseen, työnantajan maksama vakuutus-
maksu luetaan veronalaiseen tuloon. Viimek-
si mainitussa tapauksessa työntekijä voi vä-
hentää tuloksi luetusta työnantajan maksa-
masta vakuutusmaksusta 60 prosenttia, kui-
tenkin enintään 5 000 euroa. Tuloksi luettu 
määrä katsotaan palkaksi, josta työnantajan 
on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. 

Yrityksen yrittäjäasemassa olevalle otta-
man vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuu-
tuksen maksujen verokohtelu poikkeaa työ-
suhteessa olevalle otetun vakuutuksen mak-
sujen verokohtelusta. Elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin mu-
kaan avoimen yhtiön yhtiömiehelleen, henki-
löyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelleen ja 
osakeyhtiön määräävässä asemassa olevalle 
osakkaalleen ottaman vakuutuksen maksujen 
vähennyskelpoisuutta on rajoitettu yhtiön ve-
rotuksessa jäljempänä kuvatulla tavalla. Yh-
tiön verotuksessa vähennyskelvotontakaan 
vakuutusmaksua ei tuloverolain 68 §:n 2 mo-
mentin nojalla lueta vakuutetun veronalai-
seen tuloon. 

Vakuutusmaksujen verokohtelua ei ole tyh-
jentävästi ratkaistu mainitun 68 §:n säännök-
sin. Jos esimerkiksi palkanmaksua on korvat-
tu eläkevakuutuksella, maksut katsotaan 
palkkatuloksi, vaikka säädetyt enimmäismää-
rät eivät ylittyisi. Osakeyhtiön maksaman 
osakkaalle otetun vakuutuksen maksujen 
osalta on otettava huomioon myös peitellyn 
osingon verotusta koskevat säännökset.  

 
1.3. Vakuutusmaksut elinkeinoverotuk-

sessa 

Elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden eläkeoikeuksien järjestämisestä 
johtuvat vakuutusmaksut ovat elinkeinovero-
tuksessa vähennyskelpoisia tulon hankkimi-
sesta johtuneita menoja. Työnantajan maksut 
perustamalleen eläkelaitokselle tai säätiölle 
ovat vähennyskelpoisia siihen määrään asti, 
joka tarvitaan eläke- tai muista sellaisista si-
toumuksista johtuvan vastuun peittämiseen. 

Yrittäjäasemassa olevien henkilöiden va-
paaehtoisten eläkevakuutusten maksujen vä-
hennyskelpoisuutta on kuitenkin rajoitettu. 
Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiit-
tiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yksilöl-
lisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut voi-
daan elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain (360/1968) 8 §:n 2 momentin mukaan 
vähentää yhtiön verotuksessa vain siltä osin 
kuin maksut olisivat vähennyskelpoisia va-
kuutetun verotuksessa. Sama koskee osake-
yhtiön sellaista osakasta, jota ei TEL 1 d §:n 
mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana.  

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä maa-
talousyrittäjän maatalouden tai elinkeinotoi-
minnan tulosta voidaan vähentää vain pakol-
liset eläkevakuutusmaksut. Vaihtoehtoisesti 
ne voidaan vähentää tuloverolain 96 §:n 
säännösten nojalla yrittäjän henkilökohtai-
sessa verotuksessa puhtaasta ansiotulosta 
edellyttäen, että saman vakuutuksen maksuja 
ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden tulosta. Liikkeen- ja ammatin-
harjoittajan sekä maatalousyrittäjän vapaaeh-
toisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään 
tuloverolain 96 §:n mukaisesti puhtaasta an-
siotulosta.  
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1.4. Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta 
otetun vakuutusmaksun vähennys-
kelpoisuus 

Eläkevakuutusten maksujen vähennysoike-
us koskee vain vakuutusta, joka on otettu 
suomalaisesta vakuutuslaitoksesta. Sellaisena 
pidetään myös ulkomaisen vakuutuslaitoksen 
suomalaista sivuliikettä. Ulkomailta otetut 
vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat kuiten-
kin eräin rajoituksin vähennyskelpoisia ul-
komailta Suomeen muuttaneelle rajoitetusti 
verovelvolliselle. Vähennyskelpoisuuden ra-
joittamisella on pyritty turvaamaan verojär-
jestelmän johdonmukaisuutta eli maksujen 
vähennyskelpoisuuden ja eläketulon veron-
alaisuuden välistä vastaavuutta. Lisäksi ul-
komailta otettujen vakuutusten valvonnan ja 
niihin liittyvän tiedonsaannin ei ole katsottu 
olevan riittäviä. 

 
1.5. Vanhoja vakuutuksia koskevat siir-

tymäsäännökset 

Eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoi-
suutta koskeviin säännöksiin on viime vuosi-
kymmenellä tehty kahdesti merkittävämpiä 
muutoksia. Muutosvaiheisiin liittyvien siir-
tymäsäännösten johdosta eri aikoina otettui-
hin vakuutuksiin sovelletaan osin eri sään-
nöksiä.  

Ennen 1 päivää lokakuuta 1992 otettujen 
vakuutusten maksujen vähennyskelpoisuu-
teen ei liity erityistä määräikää. Käytännössä 
alin eläkeikä on 55 vuotta. Näiden vakuutus-
ten maksuista verovelvollinen voi vähentää 
vuosittain 10 prosenttia ansiotulostaan, kui-
tenkin enintään 8 500 euroa vuodessa.  

Mainitun ajankohdan jälkeen, mutta ennen 
24 päivää kesäkuuta 1999 otettujen vakuu-
tusten osalta alin eläkeikä on 58 vuotta. Ko-
konaiseläketurvan tasoon kytkeytyvä vähen-
nysoikeus on 8 500 euroa kuten nykyisinkin. 
Edellytetty kokonaiseläketurvan taso riippuu 
eläkeiästä ja on enimmillään 66 prosenttia 
mutta alenee 3,3 prosenttiyksikköä jokaiselta 
vuodelta, jolla eläkeikä alittaa 65 vuotta. 
Eläketurvan tasosta riippumatta verovelvolli-
nen voi, kuten uudempienkin vakuutusten 
osalta, vähentää 2 500 euroa, kuitenkin enin-
tään 10 prosenttia ansiotulosta. Vähennysoi-
keus on nykyiseen tapaan 8 500 euroa, jos 

eläketurva yhdessä muiden eläkkeiden kans-
sa on enintään 850 euroa. 

Nykyisiä maksun vähennyskelpoisuutta 
koskevia säännöksiä, jotka perustuvat 60 
vuoden ikään ja 60 prosentin eläketasoon, on 
sovellettu 23 päivän kesäkuuta 1999 jälkeen 
otettuihin vakuutuksiin. Niitä voidaan sovel-
taa myös vanhoihin vakuutuksiin, jos edelly-
tykset täyttyvät. 

 
1.6. Lukumäärätietoja vapaaehtoisista 

eläkevakuutuksista 

Verohallinnon tietojen mukaan vapaaehtoi-
sen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja 
vähentäneitä henkilöitä oli vuonna 2003 (ar-
vio) vajaat 320 000 ja verotuksessa vähennet-
ty määrä yhteensä 489 miljoonaa euroa. Alla 
olevasta taulukosta ilmenee maksuja vähen-
täneiden henkilöiden ja vähennettyjen mak-
sujen määrä vuosina 2000—2003. 

 
Vuosi Maksajien 

lukumäärä 
Vähennetyt 

maksut 

2000 170 584 341 665 668 
2001 202 286 373 677 855 

2002 256 833 411 751 539 
2003 318 819 488 928 412 

 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta saatujen 

tietojen mukaan vapaaehtoisien yksilöllisien 
eläkevakuutusten määrä oli vuonna 2003 
noin 525 000, mistä yritysten ottamia oli 
100 000 ja itse otettuja 425 000. Maksutulo-
jen määrä viimeksi mainituista oli 488 mil-
joonaa euroa. Siitä sijoitussidonnaisten va-
kuutusten osuus oli 42 prosenttia ja laskupe-
rustekorkoisten vakuutusten osuus 58 pro-
senttia. Eläkesäästöjen kokonaismäärä oli 
3 697 miljoonaa euroa. 

 
 

1.7. Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkeva-
kuutussäästämiseen kohdistuva vero-
tuki 

Vähennysoikeuden johdosta yksilölliseen 
eläkevakuutussäästämiseen kohdistuu vero-
tukea. Veroetu muodostuu lykkäys- ja prog-
ressioedusta.  
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Lykkäysetu 

Kun vakuutusmaksu on vähennyskelpoi-
nen, eläkesäästäjä voi maksaa enemmän va-
kuutusmaksuja kuin ilman vähennysoikeutta. 
Maksulle kertynyttä tuottoa ei veroteta ker-
tymisvuonna, vaan vasta kun eläke nostetaan. 
Tuotot kumuloituvat verovapaasti säästämis-
aikana, mistä tulee verohyöty. Jos marginaa-
liveroaste on sama maksua vähennettäessä ja 
eläkettä nostettaessa, taloudellinen lopputu-
los on se, että säästäjälle jää omista varois-
taan sijoittama pääoma ja sen tuotto verova-
paana. 

Esimerkki: Säästäjä A, jonka rajaveroaste 
on 50 %, tekee 2 000 euron maksun. Hän vä-
hentää maksun verotuksessaan, ja saa 1 000 
euron verohyödyn. A sijoittaa siis omia varo-
jaan 1 000 euroa ja veronsaajat tukevat sijoi-
tusta 1 000 euron veroluotolla.  

Jos 2 000 euron säästölle kertyy eläkeai-
kaan mennessä tuottoa 50 %, tuotto on 1 000 
euroa ja eläkkeen maksuun on käytettävissä 
3 000 euroa. 

A:n saama 3 000 euron eläke verotetaan 
ansiotulona. Jos marginaaliveroaste on sama 
kuin säästöaikana, A maksaa siitä veroa 
1 500 euroa. Käteen jäävä 1 500 euroa vastaa 
A:n omista varoistaan sijoittaman määrän ja 
sille kertyneen 50 %:n tuoton yhteismäärää. 

Veroetu on riippumaton säästäjän veroas-
teesta, kunhan se on sama säästämis- ja elä-
keaikana. 

 
Progressiovaikutus 

Jos eläkeajan marginaaliveroaste on sääs-
tämisajan marginaaliveroastetta alempi, sääs-
täjälle syntyy progressioetu. Tällöin hän saa 
suurempaa verotukea, koska hän saa omista 
varoistaan maksamansa määrän ja sille ker-
tyneen tuoton lisäksi pitää osan veronsaajien 
tukemalla määrällä tehdystä maksusta. 

Esimerkki: Jos säästäjä A:n rajaveroaste on 
eläkeaikana esimerkin 1 tilanteessa 50 %:n 
sijasta 40 %, hän maksaa saamastaan eläk-
keestä veroa 1 200 euroa ja saa käteen 1 800 
euroa, eli 300 euroa enemmän kuin esimer-
kissä 1. 

Jos eläkeajan marginaaliveroaste on sääs-
tämisajan marginaaliveroastetta korkeampi, 
säästäjälle tulee vastaavasti progressiohaitta. 

Aivan luontevilla säästämisajan ja säästöjen 
nostoajan tulotasoa koskevilla oletuksilla 
eläkeajan marginaaliveroaste ylittää usein 
säästämisajan marginaaliveroasteen. Tämä 
johtuu ensisijaisesti eläketulojen voimak-
kaasta progressiosta eläketulovähennyksen 
poistuma-alueella. Tämän jälkeen rajaveroas-
te laskee ja alkaa uudelleen nousta, kun val-
tion verotuksen progressio alkaa vaikuttaa. 

 
Kuva 1. Palkkatulon ja eläketulon rajavero-
aste eri tulotasoilla. 
 

 
Verorasitusta voidaan vertailla efektiivisten 

veroasteiden avulla. Se kertoo, kuinka suuri 
osuus marginaalisen lisäsijoituksen inflaation 
jälkeisestä tuotosta menee veroihin. Jos raja-
veroaste on sama säästöaikana ja eläkeaika-
na, tuoton efektiivinen veroaste on 0 eli tuot-
to on verovapaa. 

Kuvasta 2 ilmenee efektiivisen veroasteen 
voimakas vaihtelu säästöajan palkkatason ja 
eläketason muuttuessa. Kuviosta ilmenee 
eläkesäästön tuoton efektiivinen veroaste 
kolmella palkkatasolla (20 000, 40 000 ja 
60 000 euroa) eläkkeen määrän (vaaka-
akseli) vaihdellessa. Ansiotuloverotukseen 
perustuva eläkevakuutusten verotus on pää-
sääntöisesti edullisempi suurituloisille kuin 
keski- ja pienituloisille. Esimerkiksi 20 000 
euron palkkatasolla efektiivinen veroaste on 
pääsääntöisesti positiivinen: tällöin säästäjän 
eläkeajan marginaaliveroaste on säästämis-
ajan marginaaliveroastetta korkeampi. Efek-
tiivinen veroaste voi olla 100 % tai jopa yli 
100 %, jolloin koko tuotto ja osa pääomasta-
kin menee eläkkeen nostovaiheessa veroon. 
Normaalisti verotettu sijoitus olisi tällöin 
edullisempi kuin verotuksellisesti tuettu elä-
kevakuutus. Palkkatasolla, joka on 60 000 
euroa efektiivinen veroaste on hyvin suuria 
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eläketasoja lukuun ottamatta negatiivinen: 
tämä kuvaa progressiohyötyä.  

 
Kuva 2. Elävevakuutuksen tuoton efektiivinen 
veroaste ansiotuloverotuksessa sekä pää-
omatuloverotuksessa (POT-malli) (Pitoaika 
10 vuotta, tuottoaste 4 % ja inflaatio 2 %). 

 

 
2.  Kansainvälinen käytäntö 

Eläkejärjestelmät voidaan kansainvälisessä 
vertailussa jakaa kolmeen niin kutsuttuun pi-
lariin. Pakollinen lakisääteinen eläketurva 
kuuluu I-pilariin, vapaaehtoiset kollektiiviset 
lisäeläkkeet II-pilariin sekä vapaaehtoiset yk-
silölliset eläkkeet III-pilariin. 

OECD-maat soveltavat vapaaehtoiseen elä-
kesäästämiseen osittain erilaisia verojärjes-
telmiä. Useimmissa EU-maissa ja myös 
Suomessa sekä Norjassa, Sveitsissä, USA:ssa 
ja Kanadassa sovelletaan eläkesäästämisen 
verotuksessa pääsääntöisesti niin sanottua 
EET-järjestelmää, jossa vakuutuksenottajien 
maksamat eläkemaksut ovat vähennyskelpoi-
sia, eläkesäästön tuotto säästöaikana verova-
paata ja eläke-edut veronalaisia. EU:n jäsen-
maista Italiassa, Ruotsissa ja Tanskassa on 
käytössä ETT-järjestelmä ja vain Luxembur-
gissa TEE-järjestelmä. Saksa siirtyi TEE-
järjestelmästä vuonna 2001 useimpien mai-
den soveltamaan EET-järjestelmään.  

Verotuksellisesti tuettuja eläketuotteita 

voivat yleensä tarjota muutkin instituutiot 
kuin vakuutusyhtiöt. Tällöin on kysymys 
säästämisestä ilman vakuutusluonnetta. Van-
hoista EU-maista Suomen lisäksi vain Krei-
kassa on III pilarin eläkkeiden tarjonta rajoi-
tettu ainoastaan vakuutusyhtiöihin. Henkiva-
kuutusdirektiivi ei edellytä eläkevakuutuk-
siksi luokitelluilta tuotteilta riskin olemassa-
oloa. 

Alla kuvataan pääpiirteittäin III pilarin yk-
silöllisten eläkejärjestelyjen maksujen vä-
hennyskelpoisuutta, säästöaikaisen tuoton ve-
rotusta ja eläketulon verottamista Ruotsissa, 
Tanskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa. Laajempi kuvaus näiden 
maiden eläkevakuutusten verotuksesta sisäl-
tyy valtiovarainministeriön työryhmämuisti-
oon 4/2003. (Keskenään kilpailevat säästö-
tuotteet. Siva-työryhmän väliraportti) 

Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Suomi kuulu-
vat EET-järjestelmään, johon myös Saksa on 
siirtynyt TEE-järjestelmästä. Tanska ja Ruot-
si puolestaan kuuluvat ETT-järjestelmään.  

Vapaaehtoisten III pilarin eläkejärjestelyjen 
verokannusteet annetaan lähes aina eläke-
maksujen verovähennyksen kautta. Vähen-
nysoikeus vaihtelee huomattavasti valtioit-
tain määrien ja vähennysoikeuden määräy-
tymisperusteiden mukaan. Useissa maissa 
sovelletaan rinnakkain eri määräytymisperus-
teita. Vähennyskelpoinen määrä on usein yh-
teys asianomaisen maan pakollisen eläketur-
van tasoon. Alla esitetyt vähennysoikeutta 
koskevat tiedot ovat vuosilta 2001—2002. 

Tanskassa vapaaehtoisen yksilöllisen elä-
kevakuutuksen maksujen vähennysoikeus on 
lähtökohtaisesti rajoittamaton. Eräissä eläke-
järjestelyissä (kapitalpension/-opsparning) on 
kuitenkin 37 600 kruunun vähennyskatto. 

Muissa maissa maksujen vähennyskelpoi-
suutta rajoitetaan eri tavoin. Yleisimmin vä-
hennysoikeutta rajoitetaan kiinteämääräisellä 
vuosittaisella katolla.  

Ruotsissa vähennyskelpoinen enimmäis-
määrä on 18 450 kruunua eli 1993 euroa. Tu-
lotason ylittäessä 369 000 kruunua eli 39 852 
euroa vuodessa verovelvollisella on oikeus 
lisävähennykseen, joka on 5 prosenttia tulo-
rajan ylittävästä määrästä ja enintään 3 985 
euroa vuodessa. 

Saksassa vähennysoikeuden edellytyksenä 
on, että eläkejärjestelmä kuuluu valtion tu-

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

8000 18000 28000 38000 48000 58000 68000

Eläke

E
fe

kt
iiv

in
en

 v
er

o
as

te
 %

Palkka 20000 Palkka 40000

Palkka 60000 POT-malli



 HE 80/2004 vp  
  

 

11

kemien eläkejärjestelyjen piiriin. Kolmannen 
pilarin yksityisten eläkevakuutusten verovä-
hennysoikeus on rajoitettu 1 334 euroon. 
Puolisoilla määrä on kaksinkertainen. Rajat 
ylittävät maksut ovat myös osittain verovä-
hennyskelpoisia. Osittainen vähennys on 
puolet täydestä vähennysoikeudesta. Vakuu-
tusmaksuista on tietyissä tilanteissa mahdol-
lista saada ennakkovähennysoikeus, joka on 
naimattomilla korkeintaan 3 068 euroa ja 
avioliitossa olevilla yhteensä korkeintaan 
6 136 euroa. Ennakkovähennystä leikataan 
16 prosenttia työntekijän palkasta, mikäli 
työnantaja on maksanut työntekijän sosiaali-
vakuutusmaksuja. 

Työnantajien järjestämien vakuutusten ja 
eläkekassojen osalta ainoastaan tuotto-
osuudet ovat eläkeaikana verotettavia, mikäli 
eläkemaksuista on suoritettu vuosittainen 
kertaluonteinen 20 prosentin vero. Kerta-
luonteisesti verotettavat eläkemaksut työnan-
tajien järjestämiin vakuutuksiin ja eläkekas-
soihin eivät kuulu valtion suoran tuen piiriin. 

Yhdysvalloissa enimmäismäärä on niin 
kutsutussa 401 k -järjestelmässä 10 000 $ ja 
IRA-järjestelmässä 2 000 $ vuodessa. 

Isossa-Britanniassa vähennyskelpoinen 
määrä on 15—40 prosenttia vuotuisista ve-
ronalaisista tuloista. Vähennystä ei myönnetä 
£ 97 200 ylittävästä tulosta. 

Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa mak-
simieläketurva rajoittaa vähennysoikeutta 
järjestelmien muiden rajoitusten ohella. 
Näissä maissa vähennysoikeutta rajoittava 
maksimieläketurva on noin 2/3 eläkkeen pe-
rustana olevista tuloista. 

Ison-Britannian ISA-järjestelmä ja Yhdys-
valtojen Roth-IRA muodostavat poikkeuksen 
näissä maissa pääsääntöisesti noudatettavasta 
EET-periaatteesta. Näiden järjestelmien mak-
sut eivät ole vähennyskelpoisia ja nostettava 
säästösumma on verovapaa. 

Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysval-
loissa eläkesäästön tuottoa ei veroteta. Ruot-
sissa ja Tanskassa peritään eläkevarojen las-
kennallisesta tuotosta vuosittainen 
15 prosentin suuruinen vero.  

Saksassa tuotot yksilöllisistä eläkevakuu-
tuksista ovat verovapaita ja eläkemaksut osit-
tain verovähennyskelpoisia. Määräävä tekijä 
on eläkevakuutuksen järjestelymuoto, jonka 
mukaan eläke tulee joko nostaa kertasumma-

na tai vaihtoehtoisesti eläkkeen tulee olla 
elinkoron muodossa siten, että vakuutuksen 
kesto on vähintään 12 vuotta ja jatkuvat 
maksut kestävät vähintään viisi vuotta. 

Kaikki selvityksen piirissä olevat valtiot 
verottavat vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä 
peräisin olevan tulon ansiotulona. Vaikka 
Saksa ja Iso-Britannia kuuluvatkin eläkkei-
den verotukseltaan pääpiirteittäin EET-
järjestelmään, eläketuloista Saksassa vain 
27 prosenttia+ kuuluu verotettavaan ansiotu-
loon ja Isossa-Britanniassa neljännes eläketu-
losta on verovapaata. Yhdysvalloissa vähen-
nyskelvottomat sijoitukset ovat verovapaita. 

 
3.  Nykyt i lan arvio int i  

3.1. Yleistä 

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuu-
tukseen kohdistuvaa verotukea on pidetty pe-
rusteltuna sen vuoksi, että on nähty tarkoi-
tuksenmukaiseksi tukea puutteellista eläke-
turvaa täydentävää säästämistä. Suomessa 
tarve omaehtoiseen säästämiseen on pienem-
pi kuin monissa muissa maissa, joissa pakol-
lisen ansioeläkkeen taso on alempi. Pakolli-
sen työ- eläkejärjestelmän käyttöönoton jäl-
keen vuonna 1962 pakollisen ansioeläkkeen 
taso on vähitellen noussut, ja käytännössä 
kaikki nyt työiässä olevat työntekijät ovat 
työuransa alusta lähtien voineet kuulua pa-
kollisen eläketurvan piiriin. Työelämän ra-
kennemuutoksista johtuva epävarmuus omas-
ta työurasta sekä työikäisen ja eläkeikäisen 
väestönosan välisen epäsuotuisan kehityksen 
aiheuttama pelko pakollisen ansioeläkkeen 
riittävyydestä on kuitenkin antanut yhä use-
ammalle aiheen varautua eläkeikään omaeh-
toisella säästämisellä. Monet valitsevat elä-
kesäästämisen muodoksi eläkevakuutuksen. 

Eläketurvan kattavuuden parantuminen 
vuoden 2005 alusta voimaan tulevan yksi-
tyisten alojen eläkeuudistuksen myötä ei 
poista tarvetta omaehtoiseen säästämiseen. 
Pakollinen eläketurva voi jäädä työttömyy-
den, katkonaisen työuran tai muun syyn 
vuoksi alle halutun tason. 

Eläkeuudistus yhdenmukaistaa mutta sa-
malla muuttaa eri tavoin eläkkeen määräy-
tymistä. Eläkkeelle siirtymistä pyritään myö-
hentämään poistamalla työttömyyseläke ja 
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yksilöllinen varhaiseläke sekä myöhentämäl-
lä osa-aikaeläkkeen ja varhennetun vanhuus-
eläkkeen saamisikää. Lisäksi vanhuuseläke-
iästä tulee joustava ikävälillä 63—68. Var-
hennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nostetaan 
60 vuodesta 62 vuoteen ja kuukausikohtainen 
varhennusvähennys kasvaa. Pääperiaatteil-
taan samansisältöiset muutokset sisältyvät 
myös julkisen sektorin eläkejärjestelmän uu-
distamista koskeviin esityksiin laiksi kunnal-
lisen eläkelain muuttamisesta, ja laiksi kun-
nallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n 
muuttamisesta (HE 45/2004 vp) sekä laeiksi 
valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta (HE 46/2004 vp). 

Eläkeuudistuksen jälkeen työeläkettä kart-
tuu työttömyys-, koulutus- ja kuntoutusaiko-
jen lisäksi muun ohessa äitiys-, isyys- ja van-
hempainraha-ajoilta, sairauspäiväraha-ajoilta, 
alle 3-vuotiaan lapsen hoitoajalta ja tutkin-
toon johtavalta opiskeluajalta. Eläkettä kart-
tuu 1,5 prosenttia päivärahan perusteena ole-
vasta ansiosta, josta otetaan huomioon 65 tai 
75 prosenttia. Lapsen hoitoajoilta sekä opis-
keluajalta karttuma lasketaan 500 euron las-
kennallisesta kuukausipalkasta.  

Vuonna 2010 ja sen jälkeen alkavia van-
huuseläkkeitä aletaan leikata vastaamaan 
elinajanodotteen pidentymistä. Vanhuuseläk-
keen alkaessa ansaittu eläke kerrotaan elinai-
kakertoimella, joka elinajanodotteen noustes-
sa pienentää kuukausieläkettä. Koko eläkeai-
kana maksettava eläke ei pienene, jos eläk-
keensaaja saavuttaa elinajanodotteen mukai-
sen iän. Eläketurvakeskuksen laskelmien 
mukaan vuonna 2000 työelämänsä aloittavan 
henkilön eläke leikkautuu elinaikakertoimen 
johdosta vuonna 2040 noin 11 prosentilla. 
Leikkausvaikutuksen voi korvata työskente-
lemällä 1,5 vuotta pitempään tai säästämällä. 

Uudistuksen yhteydessä myös työeläkkei-
den yhteensovituksesta luovutaan. Eri työ-
suhteista ja ansiotoiminnasta karttuneiden 
eläkkeiden yhteismäärä on nykyisin rajattu 
60 prosenttiin työuran korkeimmasta palkas-
ta. Vuodesta 2005 alkaen tästä yhteensovi-
tuksesta luovutaan muun ohessa sen vuoksi, 
että niin sanotun kannustinkarttuman ajalta 
63—68 -vuotiaana ansaittavat eläkkeet eivät 
yhteensovituksen vuoksi leikkautuisi pois. 
Työeläkkeeseen nähden ensisijaiset, lakisää-
teiset tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- 

ja sotilastapaturmavakuutuslain mukaiset 
etuudet vähentävät kuitenkin työeläkkeen 
määrää. Nykyistä 60 prosentin eläkekattoa ei 
ole enää perusteltua soveltaa myöskään va-
paaehtoisiin eläkkeisiin. 

Pakollisten ja vapaaehtoisten vakuutusten 
yhteensovittamisen voidaan katsoa puolta-
neen myös niiden yhtäläistä verokohtelua. 
Yhteensovituksesta luopuminen tarjoaa ai-
empaa paremmat edellytykset vapaaehtoisten 
eläkevakuutusten verotuksen kehittämiseen 
eriyttämällä niiden verokohtelu pakollisten 
vakuutusten verokohtelusta.  

Verotuksen neutraalisuustavoitteiden kan-
nalta yksilöllisen eläkevakuutuksen erilainen 
verokohtelu sille vaihtoehtoisiin säästämista-
poihin verrattuna on pulmallinen. On ilmeis-
tä, että verokohtelulla on merkittävä vaikutus 
säätämismuodon valintaan. Ilman maksun 
verovähennysoikeutta eläkevakuutuksen suo-
sio muihin, kustannuksiltaan ja likvidisyydel-
tään houkuttelevampiin säästötuotteisiin näh-
den olisi ilmeisesti varsin vähäinen. Vakuu-
tustuotteiden ja muiden säästämistuotteiden 
erilainen verokohtelu on ongelma myös ra-
hoitusmarkkinoiden ja siellä toimivien yritys-
ten välisen kilpailuneutraalisuuden kannalta. 
Valtioneuvoston asettama SIVA-työryhmä 
onkin hiljattain ehdottanut verotuen laajen-
tamista yhtäläisin ehdoin muihin pitkäaikai-
sen säästämisen muotoihin. 

Kansantaloustieteellisessä kirjallisuudessa 
eläkesäästämisen verotukea on perusteltu 
useilla tekijöillä. Tyypillisiä perusteluita ovat 
tarve varmistaa riittävä eläketurva, kansanta-
louden säästämisasteen kasvusta saatavat 
hyödyt ja perusturvamenojen vähentäminen. 
Myös säästämisneutraliteetti, pääomavoitto-
jen verotuksen ongelmat ja inflaationeutraali-
suus samoin kuin sijoitusinformaation puute 
ja kuluttajien lyhytnäköisyys on esitetty pe-
rusteiksi eläkesäästämisen verotuelle.  

Verotuen perusteet eivät siten ole kiistat-
tomia. Verotuki kannustaa säästämiseen vä-
hentäen säästämisajan kulutusta sekä pienen-
tää verotuloja ja heikentää osaltaan mahdolli-
suuksia verotuksen yleisen tason alentami-
seen. Myös verotuen tosiasiallinen vaikutus 
säästämisasteeseen on epäselvä. Yhdysvalta-
laisten verotuksellisesti tuettujen vapaaeh-
toisten eläkejärjestelmien vaikutuksia on tut-
kittu laajalti. Arviot siitä, mikä osa tuetusta 
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säästämisestä on aidosti uutta säästämistä, 
vaihtelevat noin puolesta neljännekseen ja 
sen allekin. 

 
 

3.2. Rakenteellisen uudistuksen tarve 

Eläkesäästämisen verotuelle perinteisesti 
esitetyt perusteet eivät ole poistumassa. Riip-
pumatta siitä, pidetäänkö yksityisen vapaaeh-
toisen säästämisen verotukea ylipäätään tar-
peellisena vai ei, eläkevakuutusten nykyiseen 
verokohteluun liittyy monia etupäässä ansio-
tuloverotuksen progressiivisuudesta johtuvia 
epäkohtia. Verotustavan epäkohdat korostu-
vat Suomen ansiotuloverotuksessa, jolle on 
tyypillistä korkeat marginaaliveroasteet ja 
verotuksen voimakas progressio. Seuraukse-
na on, että verorasitus vaihtelee voimakkaasti 
palkka- ja eläketason mukaan. Verotuki koh-
dentuu oikeudenmukaisuusnäkökulmasta ja 
usein myös eläkepoliittiselta kannalta epä-
tyydyttävällä tavalla, kun verohyöty kohdis-
tuu suurimpana ylempiin tuloluokkiin kuulu-
ville henkilöille. 

Eläkesäästämisen verotuksellinen lopputu-
los riippuu vaikeasti ennustettavista tekijöis-
tä, kuten säästäjän marginaaliveroasteiden 
erosta säästämis- ja nostamisvaiheessa. Sääs-
tämisajan ansiotulojen verokanta poikkeaa 
lähes aina eläkeajan ansiotulojen verokannas-
ta suuntaan tai toiseen. Eläkevakuutussääs-
täminen voikin osoittautua epäedullisem-
maksi kuin normaalisti verotettu säästökoh-
de.  

Ääritapauksessa veroihin menee eläkesääs-
täjän oman pääoman tuotto kokonaan ja 
myös osa omasta pääomasta. Säästöpäätöstä 
tekevän kuluttajan on vaikea ennakoida sääs-
tetystä määrästä käteen jäävää osuutta. Tämä 
vaikeuttaa myös vertailua eri säästämistapo-
jen välillä. 

Eläkevakuutusten verotus perustuu oletuk-
seen, että verovelvollisen säästämisaikana 
vähentämät maksut tulevat aikanaan eläkettä 
nostettaessa verotetuiksi. Ansiotuloverotuk-
sen rakenteen vuoksi näin ei kuitenkaan vält-
tämättä tapahdu, jos eläkesäästäjä siirtyy en-
nenaikaiselle eläkkeelle ennen ansioeläkkee-
seen oikeuttavaa ikää. Jos säästäjän ansiotu-
lot muodostuvat yksin vapaaehtoisesta eläk-
keestä ja niiden määrä jää eläketulovähen-

nyksen johdosta alle verotettavan määrän, 
kannustin jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle on 
erityisen suuri. 

Verotuen voimakas etupainotteisuus aihe-
uttaa lopullisia verotulojen menetyksiä myös 
niissä tilanteissa, joissa verovelvollinen työ-
uransa päätyttyä siirtyy viettämään eläkepäi-
viään ulkomaille. Ulkomaille maksetut eläke-
etuudet jäävät käytännössä usein Suomessa 
verottamatta, vaikka eläkkeen maksun perus-
teena olevat vakuutusmaksut on vähennetty 
Suomen verotuksessa. 

Progressioetu on suurimmillaan lähellä 
eläkeikää olevilla. Jos esimerkiksi säästämis-
ajan rajaveroaste on 50 prosenttia ja se ale-
nee 40 prosenttiin säästäjän siirtyessä eläk-
keelle, hän saa omista varoista tekemilleen 
maksuille 20 prosentin kertaluonteisen tuo-
ton. Esimerkiksi 1 000 euron maksun elä-
kesäästäjä rahoittaa 500 euron omalla panok-
sella. Eläkkeenä nostetusta 1 000 eurosta kä-
teen jäävä määrä on 100 euroa omista varois-
taan tehtyä maksua enemmän. Progressio-
edun osuus vuosituotosta on sitä suurempi, 
mitä lyhyempi säästön ja eläkkeen noston vä-
linen aika on. Pitkäaikaiseksi ajateltuun elä-
kesäästämiseen kannustinvaikutus on väärän 
suuntainen.  

Suhteelliseen verokantaan perustuvassa 
pääomaverotuksessa eläkevakuutusten vero-
tus voidaan toteuttaa välttäen pitkälti edellä 
kuvatut progressiosta johtuvat vaikutukset. 
Omaehtoisen eläkesäästämisen verotukseen 
on perusteltua soveltaa säästämisen verotuk-
sessa yleensäkin sovellettavaa pääomatulove-
rotusta. 

 
 

3.3. Ulkomaiset eläkevakuutukset 

EY:n tuomioistuin on 3 päivänä lokakuuta 
2002 Danner-tapauksessa (C-136/00) anta-
massaan päätöksessä todennut perustamisso-
pimuksen palvelujen tarjonnan vapautta kos-
kevan 49 artiklan vastaiseksi sellaisen jäsen-
valtion (Suomen) verosääntelyn, jolla rajoite-
taan oikeutta vähentää muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneille eläkkeiden tarjoajille mak-
settujen vapaaehtoisten eläkevakuutusten 
maksuja, mutta jossa annetaan oikeus vähen-
tää ensiksi mainittuun jäsenvaltioon (Suo-
meen) sijoittautuneelle vakuutuslaitokselle 
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maksettuja maksuja, jos ulkomaisten eläk-
keen tarjoajien maksamat eläkkeet eivät sa-
malla ole verovapaita. 

Nykyisen kaltainen kotimaisesta ja toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneesta vakuutuslai-
toksesta otetun eläkevakuutuksen maksujen 
erilainen verokohtelu ei näin ollen ole sallit-
tua. 

 
 

3.4. Kokonaiseläketurvan tasovaatimus 

Vakuutusmaksujen vähennyskelpoinen 
määrä riippuu euromääräisten rajoitusten li-
säksi verovelvollisen eri vakuutusten tuotta-
man kokonaiseläketurvan tasosta. Maksujen 
vähennyskelpoisuuden lisäksi kokonaiseläke-
turva vaikuttaa työnantajan maksamien mak-
sujen verokohteluun työntekijän verotukses-
sa. 

Kokonaiseläketurvan tasoon kytkeytyvä 
vähennysjärjestelmä on ollut verotuen perus-
teiden ja kohdentumisen kannalta tarkoituk-
senmukaista. Sitä on kuitenkin vaikeaa tai 
mahdotonta soveltaa vuonna 2005 voimaan 
tulevan eläkeuudistuksen jälkeen. Työurasta 
riippuen työeläke voi alittaa tai selvästikin 
ylittää 60 prosentin tason. Uudistuksen yh-
teydessä rekisteröidyn lisäeläkejärjestelmän 
osalta on todettu, että sen mukauttaminen pe-
ruseläketurvan muutoksiin olisi erittäin vai-
keaa ja kohtuuttoman kallista suhteessa lisä-
etujen maksutuloon ja vakuutuskannan ko-
koon. 

Ulkomailta otettujen vakuutusten osalta 
kokonaiseläketurvasta riippuvan vähennysoi-
keuden soveltaminen olisi niin ikään ongel-
mallista. Eläketurvakeskuksella ei ole tietoja 
kokonaiseläketurvan tasoon vaikuttavista, ul-
komailta otetuista vakuutuksista. Näitä kos-
kevia tietoja on käytännössä vaikea saada. 
Eläketurvaselvityksestä aiheutuu lisäksi kus-
tannuksia, joista kotimaasta otettujen vakuu-
tusten osalta vastaavat vakuutuslaitokset ja 
viime kädessä näiden asiakkaat.  

Verojärjestelmän läpinäkyvyyden tavoit-
teen kannalta kokonaiseläketurvaan liittyvä 
vaatimus on ongelmallinen, koska keskeisen 
vähennysedellytyksen täyttymisen selvittä-
minen ei käytännössä ole mahdollista muille 
kuin vakuutuslaitoksille. 

 

3.5. Eläkeikä 

Maksujen vähennyskelpoisuus edellyttää 
nykyisin, että eläke on vakuutussopimuksen 
ehtojen mukaan nostettavissa vanhuuseläk-
keenä aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 
vuotta. 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulevan yksi-
tyisten alojen eläkeratkaisun keskeisiä tavoit-
teita on työeläkejärjestelmän kehittäminen 
työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä 
tukevaan suuntaan sekä keskimääräisen eläk-
keelle siirtymisiän myöhentäminen kahdella 
kolmella vuodella. Yleisen eläkeiän korotta-
misen ohella uudistuksen yhteydessä korotet-
tiin varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja 60 
vuodesta 62 vuoteen.  

Rekisteröityjä lisäeläkkeitä koskevalta osin 
on yksityisten alojen työeläkelainsäädännön 
muuttamista koskevan hallituksen esityksen 
(HE 154/2003) perusteluissa todettu, että 
eläkkeelle siirtymisen myöhentämisen tavoit-
teen mukaista on, ettei lakisääteisessä eläke-
järjestelmässä suosita siirtymistä eläkkeelle 
normaalia alemmassa eläkeiässä myöskään 
lisäeläkejärjestelyn avulla.  

Varhennetulle eläkkeelle siirtymistä ei ole 
perusteltua suosia myöskään verokannusti-
min. 

 
4.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Eläkesäästämisen verotuksen uudistaminen 
on osa hallitusohjelman mukaista pääoma- ja 
yritysverouudistusta. Hallitus on 13 päivänä 
marraskuuta 2003 tekemässään periaatekan-
nanotossa tarkentanut uudistuksen sisältöä. 
Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutus-
ten verotuksessa siirryttäisiin ansiotulovero-
tuksesta pääomatuloverotukseen. Hallitusoh-
jelman mukaan uudistuksissa tuli ottaa huo-
mioon verotuksen rakennetta pohtineiden 
työryhmien ehdotukset.  

Tavoitteena on siirtyä omaehtoisen elä-
kesäästämisen verotuksessa kaikille säästäjil-
le tasapuoliseen ja siten oikeudenmukaisem-
paan verotustapaan sekä vähentää vakuutus-
säästämisen veroedun etupainotteisuutta ja 
edistää eläkevakuutussäästämisen vertailta-
vuutta muiden säästämistapojen kanssa. Esi-
tyksen toinen hallituksen periaatepäätökseen 
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liittyvä keskeinen tavoite on tukea eläkejär-
jestelmän uudistamiselle asetettuja eläke- ja 
työvoimapoliittisia tavoitteita vapaaehtoisen 
vanhuuseläkevakuutuksen verokohtelua kos-
kevin tarkistuksin. 

Kolmas edellä mainituista riippumaton ta-
voite on uudistaa vähennysjärjestelmä, jota ei 
enää voida kytkeä kokonaiseläketurvan ta-
soon.  

Tavoitteena on lisäksi saattaa ETA-val-
tioihin sijoittautuneet vakuutuslaitokset EY-
oikeuden edellyttämällä tavalla tasavertai-
seen asemaan kotimaisten vakuutuslaitosten 
kanssa. 

 
4.1. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkeva-

kuutuksen verotus 

Yleisperiaatteet  

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuu-
tusten verotuksessa ehdotetaan siirryttäväksi 
ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotuk-
seen. Vakuutusmaksun verovähennysoikeus 
määräytyisi pääomaverokannan mukaan, ja 
vakuutuksen perusteella maksettu eläke vero-
tettaisiin pääomatulona. Maksut vähennettäi-
siin ensisijaisesti pääomatulosta ja toissijai-
sesti ansiotulon verosta alijäämähyvityksenä. 
Vakuutusmaksujen perusteella verosta vä-
hennettävä alijäämähyvitys ei vaikuttaisi 
muiden pääomatulosta tehtävien vähennysten 
vähennysoikeuteen. Kuten nykyisinkään, va-
kuutusmaksujen perusteella ei vahvistettaisi 
tappiota. 

Pääomatuloverotusta sovellettaisiin vero-
velvollisen itselleen tai puolisolleen ottamaan 
vakuutukseen. Työnantajan ottamat vapaaeh-
toiset yksilölliset ja kollektiiviset eläkeva-
kuutukset samoin kuin eläkesäätiössä ja -
kassassa toteutetut lisäeläkejärjestelyt säilyi-
sivät ansiotuloverotuksen piirissä. Tällaisia 
työnantajan kustantamia lakisääteistä eläke-
turvaa täydentäviä lisäeläkejärjestelyjä on 
eläketurvan järjestämistavasta riippumatta 
palkanluonteisina etuina perusteltua verottaa 
pakollisten eläkkeiden tapaan ansiotulovero-
tuksessa. 

Työntekijällä ei olisi oikeutta vähentää 
mahdollisesti maksamiaan työnantajan otta-
man vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuu-
tuksen maksuja. Sama koskee työnantajan 

maksamia, työntekijän tuloksi mahdollisesti 
luettuja maksuja. Ansiotuloverotuksen piiriin 
kuuluvista työnantajan ottamista vakuutuk-
sista maksettujen maksujen vähentäminen 
pääomaverokannalla työntekijän verotukses-
sa johtaisi maksujen ja eläkkeen verotuksen 
epäsymmetriaan, ja tilanteesta riippuen suu-
reenkin progressiohaittaan tai -etuun. Maksu-
jen ja etuuden verokohtelun epäsymmetria 
olisi uudistuksen keskeisten tavoitteiden vas-
taista. Käytännössä työntekijät eivät myös-
kään osallistu työnantajan ottaman vapaaeh-
toisen yksilöllisen vakuutuksen maksuihin.  

 
Vähennyskelpoisen määrän tarkistaminen 

Maksujen vähennyskelpoista enimmäis-
määrää tarkistettaisiin yhtäältä pääomavero-
tukseen siirtymisen vuoksi, toisaalta sen joh-
dosta, että kokonaiseläketurva ei enää rajoit-
taisi vähennysoikeutta.  

Jos enimmäismäärä pääomaverotukseen 
siirryttäessä säilyisi nykyisellä tasollaan, elä-
kesäästämiseen kohdistuva verotuki kasvaisi. 

Nykyjärjestelmässä verovelvollinen voi ra-
hoittaa 8 500 euron vakuutusmaksun käyttä-
mällä omia varojaan 4 505 euroa, jos säästä-
jän marginaaliveroaste on 47, mikä vastaa 
keskituloisen vuonna 2001 eläkevakuutus-
maksuja vähentäneen henkilön marginaalive-
roprosenttia. Veroluoton osuus 8 500 euron 
maksuista on tällöin 3 995 euroa.  

Pääomatuloverotuksessa 4 505 euron mää-
räinen omista varoista tehty maksu vastaa 
6 257 euron vakuutusmaksua, mihin sisältyisi 
veroluottoa 1 752 euroa. Vaikka vähennysoi-
keuden verovaikutus on pienempi, myös elä-
ke verotetaan pääomaverokannalla.  

Saman määräinen omista varoista tehty 
maksu tuottaa kummassakin verotustavassa 
saman määräisen nettoeläkkeen, jos margi-
naaliveroaste on sama maksua vähennettäes-
sä kuin eläkettä nostettaessa. Jos halutaan, et-
tä enimmäismäärä mahdollistaa tulotasoltaan 
keskituloiselle eläkesäästäjälle saman vero-
vähennystä edeltävän omilla varoilla tehtä-
vän sijoituksen, olisi enimmäismääräksi ase-
tettava runsaat 6 000 euroa. Tämän enim-
mäismäärän mukainen säästö tuo keskituloi-
selle eläkesäästäjälle saman nettoeläkkeen 
kuin 8 500 euron määräinen maksu ansiotu-
loverotuksessa, jos säästäjän marginaalivero-
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aste eläkettä saataessa on sama kuin säästö-
aikana. 

Verolajin muuttumisen ohella mitoitukseen 
vaikuttaa kuitenkin myös se, että maksujen 
vähennyskelpoisuutta ei enää vuoden 2005 
alusta voida rajoittaa kokonaiseläketurvan 
perusteella. Tällöin on muilla keinoin pyrit-
tävä turvaamaan se, että verotukea ei merkit-
tävässä määrin kohdistuisi peruseläketurvan 
ylittäviin lisäeläkejärjestelyihin. Tähän pyrit-
täisiin ehdotuksen mukaan asettamalla vero-
tuksessa vähennyskelpoiselle määrälle ny-
kyistä alempi euromääräinen yläraja, ja ra-
joittamalla verovelvollisen itse ottaman va-
kuutuksen maksun vähennyskelpoisuutta, jos 
työnantaja on järjestänyt verovelvolliselle li-
säeläketurvan vapaaehtoisella yksilöllisellä 
eläkevakuutuksella. 

Vähennyskelpoinen enimmäismäärä on nyt 
8 500 euroa, edellyttäen että peruseläketurva 
ei ylity. Eläketurvan tasosta riippumatta ve-
rovelvollinen voi vähentää 2 500 euroa. Kes-
kimääräinen eläkevakuutukseen vuodessa 
maksettu määrä vuonna 2003 oli puolestaan 
verohallinnon tietojen mukaan 1 534 euroa. 

Vähennyskelpoiseksi enimmäismääräksi 
ehdotetaan 5 000 euroa. Tällä vuosittaisen 
vakuutusmaksun määrällä 35 000 euroa vuo-
dessa ansaitseva palkansaaja saavuttaa 20 
vuoden säästöajalla 20 vuodeksi lisäeläketur-
van, joka on 25 prosenttia peruseläketurvas-
ta. Esimerkki perustuu oletukseen, että pe-
ruseläketurva on 60 prosenttia palkasta ja että 
säästettävälle pääomalle saadaan tuotto, joka 
on vähintään yhtä suuri kuin pakollisten 
eläkkeiden indeksin muutos ja eläkesäästä-
misen vuotuiset kulut. 

Lakiin ei ehdoteta sisällytettäväksi nykyistä 
tuloverolain 96 §:n 6 momenttia vastaavaa 
säännöstä, jonka mukaan maksut olisivat 
osittain vähennyskelpoisia siinä tapauksessa, 
että säännönmukaisesti vähennyskelpoinen 
enimmäismäärä ylittyy tai vähennyskelpoi-
suuden edellytykset eivät muutoin täyty. Vä-
hennyskelpoisuuden edellytykset olisivat ny-
kyistä selkeämmät, eikä tarvetta lieventää yli 
5 000 euron ylittävien vakuutusmaksujen vä-
hennyskelvottomuuden vaikutusta osittaisella 
vähennysoikeudella olisi. Verotilastojenkaan 
mukaan nykyjärjestelmän mukaista 60 pro-
sentin vähennysoikeutta ei ole juurikaan hyö-
dynnetty. Vuoden 2003 verotuksessa maini-

tun lainkohdan nojalla vähennettyjen vakuu-
tusmaksujen osuus vapaaehtoisten eläkeva-
kuutusten maksujen yhteismäärästä oli 0,6 
prosenttia. Tarve tällaiselle lisävähennykselle 
voisi koskea lähinnä yksittäisen verovelvolli-
sen yksittäistä verovuotta, ja tällöinkin tilan-
ne olisi oikaistavissa palauttamalla se osa va-
kuutusmaksusta, jota verovelvollinen ei voi 
vähentää. 

 
Verovelvollisen ja työnantajan ottaman va-
kuutuksen yhteensovittaminen 

Verovelvollisen itse ottama ja työnantajan 
ottama eläkevakuutus ovat nykyisin yhtey-
dessä toisiinsa kokonaiseläketurvan muodos-
taman katon kautta. Työnantajan ottaman va-
kuutuksen tuoma lisäeläketurva jättää vä-
hemmän tilaa omaehtoiselle säästämiselle.  

Itse otettu ja työnantajan ottama vakuutus 
ovat yhteydessä toisiinsa myös siten, että 
työnantajan maksamat vakuutusmaksut lue-
taan tuloverolain 68 §:n 2 momentin nojalla 
työntekijän veronalaiseksi tuloksi siltä osin 
kuin ne eivät olisi vähennyskelpoisia työnte-
kijän verotuksessa. 

Henkilöyhtiön ja osakeyhtiön omistajayrit-
täjälle ottaman vakuutuksen maksujen vä-
hennyskelpoisuus on puolestaan yrityksen 
verotuksessa rajoitettu siihen määrään, jonka 
verovelvollinen olisi voinut vähentää itsel-
leen ottamansa vakuutuksen maksuna. Tar-
koituksena on ollut yhdenmukaistaa vapaaeh-
toisten eläkevakuutusten maksujen verokoh-
telu siten, että vähennysoikeus ei olisi riip-
puvainen siitä, ottaako yrittäjä vakuutuksen 
itse vai onko vakuutuksen ottajana vakuute-
tun määräysvallassa oleva yritys.  

Kun eri vakuutusten tuomaa eläketurvaa ei 
voitaisi enää yhteensovittaa kokonaiseläke-
turvan kautta, on tärkeää nykyistä tarkemmin 
säännöksin huomioida tilanteet, joissa vero-
velvollisella on sekä työnantajan tai määrä-
ysvallassaan olevan yrityksensä kautta otettu 
vakuutus että itse otettu vakuutus. 

Ehdotuksen mukaan se, että yritys on otta-
nut työntekijälleen vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen, vähentäisi verovelvollisen 
oman vakuutuksen maksun vähennyskelpois-
ta määrää. Vähennyskelpoinen määrä olisi 
tällöin 2 500 euroa. Oman vakuutuksen mak-
sun vähennysoikeutta rajoitettaisiin kuitenkin 
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vain siinä tapauksessa, että työnantaja on ve-
rovuonna maksanut työntekijälleen ottaman-
sa vakuutuksen maksuja. Tarkoituksena ei 
ole, että esimerkiksi vanhan vakuutuksen ole-
massaolo rajoittaisi verovelvollisen vähen-
nysoikeutta siinäkin tapauksessa, että työnan-
taja ei ole pitkään aikaan maksanut maksuja. 

Menettely koskisi myös yhtiössä työskente-
levää yrittäjäasemassa olevaa henkilöä. Tältä 
osin ehdotus merkitsisi vähennysoikeuden 
periaatteellista laajenemista siitä, mikä ny-
kyisten omistajayrittäjän yrityksensä kautta 
ottamia vakuutuksia koskevien säännösten 
alkuperäinen tarkoitus on ollut. Ottaessaan 
vapaaehtoisen vakuutuksen yrityksensä kaut-
ta yrittäjällä olisi tämän lisäksi oikeus vähen-
tää henkilökohtaisesti ottamansa vakuutuk-
sen maksuja 2 500 euroa. 

Itse otetun ja työnantajan ottaman vakuu-
tuksen yhteensovittaminen kuvatulla tavalla 
edellyttää, että työnantaja velvoitetaan il-
moittamaan maksamansa vakuutusmaksut 
verohallinnolle maksetuista palkoista annet-
tavan vuosi-ilmoituksen yhteydessä. Verotus-
menettelystä annettua lakia (1558/1995) esi-
tetään tältä osin muutettavaksi. 

 
Puolison vakuutuksen maksut 

Puolison eläkevakuutusmaksujen vähen-
nyskelpoisuutta on pidetty perusteltuna en-
nen kaikkea ajatellen tulottomia puolisoita, 
joilla on tarve omaehtoisesti järjestettyyn 
eläketurvaan, mutta jotka eivät voi verotuk-
sessaan hyödyntää vähennysoikeutta tulojen 
puuttuessa. Mahdollisuus vähentää puolison 
vakuutuksen maksuja on saattanut johtaa 
huomattavaankin progressioetuun. 

Suhteellisessa pääomaverotuksessa sillä, 
kumpi puoliso maksun vähentää, ei olisi sa-
maa merkitystä kuin nykyisin. Maksujen vä-
hennyskelpoisuutta toisen puolison verotuk-
sessa ei tämän vuoksi ole tarpeen erityisesti 
rajoittaa. Kokonaiseläketurvakaton poistues-
sa ei toisaalta ole perusteltua, että puolisot 
voisivat yhdessä maksaa toisen puolison va-
kuutuksen maksuja enempää kuin yksin elä-
vä. Kummankin puolison vakuutusten osalta 
vähennyskelpoinen enimmäismäärä olisi 
5 000 euroa. 

Taloudellisesti puolisoiden kannalta ei olisi 
eroa sillä, kumpi maksun vähentää. Ehdotuk-

sen mukaan kumpikin puoliso vähentäisi 
oman vakuutuksensa maksut, riippumatta sii-
tä, kumpi puoliso on ottanut vakuutuksen tai 
maksanut vakuutusmaksut. Nykyisen kaltais-
ta oikeutta vähentää puolison vakuutuksen 
maksuja ei tarvittaisi, koska vähennysetu siir-
tyisi toiselle puolisolle alijäämähyvityksenä, 
ja vähennyksen verovaikutus olisi sama. 

 
Eläkesäästön nostoedellytykset 

Vanhuuseläkkeen eläkeikä korotettaisiin 
nykyisestä 60 vuodesta 62 vuoteen.  

Tarkoituksena on tukea eläkejärjestelmän 
uudistamisen tavoitteita poistamalla vapaaeh-
toiseen yksilölliseen eläkesäästämiseen koh-
distuva verotuki vakuutussopimuksilta, joi-
den mukainen vanhuuseläkeikä on 62 ikä-
vuotta alempi. Ikärajaan liittyviä ennen esi-
tyksen antamista otettuja sopimuksia koske-
via siirtymäsäännöksiä selostetaan jäljempä-
nä kohdassa voimaantulo. 

Vakuutus voitaisiin takaisinostaa vakuute-
tun työttömyyden, työkyvyttömyyden, puoli-
son kuoleman tai avioeron perusteella. 

 
Eläkevakuutukseen kohdistuvan velan korko-
jen vähennyskelpoisuus 

Korkojen vähennyskelpoisuutta koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, 
että vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuu-
tukseen kohdistuva korko ei olisi vähennys-
kelpoinen.  

Eläkevakuutussäästämiseen kohdistuvan 
verotuen lisäksi oikeus saada vähentää va-
kuutusmaksujen rahoittamiseen käytetyn lai-
nan korot merkitsisi verotuen tarpeetonta 
kertaantumista. 

 
4.2. Yrityksen työntekijälleen ottama va-

paaehtoinen yksilöllinen eläkevakuu-
tus 

Työnantajan järjestämät pakollista ansio-
eläketurvaa täydentävät vapaaehtoiset yksi-
lölliset ja kollektiiviset lisäeläkejärjestelyt 
kuuluisivat nykyiseen tapaan ansiotulovero-
tuksen piiriin. Ne eivät ole itse otettuihin elä-
kevakuutuksiin rinnastettavia, muiden sääs-
tämistapojen kanssa kilpailevia säästämis-
muotoja, joihin ehdotetaan sovellettavaksi 
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pääomatuloverotusta.  
Pääomatuloverotuksen soveltaminen työn-

antajan ottamiin vapaaehtoisiin yksilöllisiin 
eläkevakuutuksiin edellyttäisi, että työnanta-
jan maksama vakuutusmaksu luettaisiin työn-
tekijän ansiotuloksi ja tämä tekisi vastaavan 
vähennyksen pääomatuloistaan. Työntekijäl-
le syntyisi lisäeläkejärjestelystä verotettava 
tulo. Verotustapa olisi epäluonteva, koska 
työntekijän veronmaksukyky ei lisäänny 
työnantajan järjestämän etuuden johdosta 
maksun vähentämisvuonna, vaan vasta, kun 
etuus nostetaan.  

Työnantaja omistaa ottamansa vakuutuksen 
ja käyttää sen suhteen määräämisvaltaa. 
Työnantajan ottamiin vakuutuksiin liittyy 
usein tavoite sitouttaa työntekijä yritykseen. 
Oikeus eläkkeeseen syntyy usein vasta työ-
suhteen jatkuttua tietyn ajan. Jos työsuhde 
päättyy aiemmin, oikeutta eläkkeeseen ei ole. 
Vakuutusmaksun lukemista tuloksi on vaikea 
perustella niissä tilanteissa, joissa työntekijän 
oikeus tulevaan eläkkeeseen on vielä epä-
varma. 

Samat näkökohdat eivät sovellu yhtiön 
omistajayrittäjälle ottamiin eläkevakuutuk-
siin. Nykyisten säännösten lähtökohtana on, 
että yrittäjän vakuutusmaksujen vähennysoi-
keuteen ei vaikuttaisi se, ottaako yrittäjä va-
kuutuksen henkilökohtaisesti vaiko määrää-
misvallassaan olevan yrityksensä kautta. 
Tämän periaatteen johdonmukainen noudat-
taminen edellyttäisi, että yrittäjän määrää-
misvallassaan olevan yhtiönsä kautta otta-
maan vakuutukseen sovellettaisiin pääoma-
verotusta. Siihen liittyisi maksun lukeminen 
yrittäjän ansiotuloksi ja vastaava vähennys-
oikeus henkilökohtaisessa verotuksessa pää-
omatulosta. Tällainen ratkaisu johtaisi käy-
tännössä ongelmallisiin tilanteisiin esimer-
kiksi silloin, kun yrittäjän asema yhtiössä 
muuttuu. Enemmistö- ja vähemmistöosak-
kaan asettaminen eri asemaan olisi myös 
pulmallista.  

Esityksessä ehdotetaan, että omistajayrittä-
jään sovellettaisiin samoja periaatteita kuin 
varsinaisessa työsuhteessa olevalle otettuun 
vakuutukseen. Elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 8 §:n 2 momenttiin sisältyvästä 
vakuutusmaksun vähentämistä koskevasta ra-
joituksesta luovuttaisiin. 

 

Vakuutusmaksut työntekijän verotuksessa 

Esityksessä ehdotetaan, että työntekijälle 
ei, kuten nykyisinkään, syntyisi veronalaista 
tuloa siitä, että työnantaja maksaa työnteki-
jälleen ottamansa eläkevakuutuksen maksuja, 
jos maksut eivät ylitä säädettävää enim-
mäismäärää. Nykyisin enimmäismäärä on se 
määrä, jonka työntekijä voisi vähentää omas-
sa verotuksessaan. Tämä määrä riippuu työn-
tekijän kokonaiseläketurvan tasosta, jota ei 
tulevaisuudessa voitaisi soveltaa vähennys-
kelpoisuuden edellytyksenä.  

Enimmäismäärää ei näin ollen enää voitaisi 
kytkeä kokonaiseläketurvan tasoon. Enim-
mäismäärää ei toisaalta ole perusteltua 
myöskään mitoittaa verovelvollisen oman 
vakuutuksen maksun vähennyskelpoisen 
enimmäismäärän perusteella, jonka vähen-
nysoikeus määräytyy pääomatuloverokannan 
mukaan. 

Esityksessä ehdotetaan, että työnantaja voi-
si ilman tuloksi lukemista maksaa vuosittain 
työntekijälle ottamansa vapaaehtoisen yksi-
löllisen eläkevakuutuksen maksuja 8 500 eu-
roa vuodessa. 

Jos poikkeuksellisesti useampi työnantaja 
on ottanut verovelvolliselle yksilöllisen lisä-
eläkevakuutuksen, verovelvollisen tuloksi lu-
ettaisiin maksujen yhteismäärä 8 500 euroa 
ylittävältä osalta. 

 
Työantajan sosiaaliturvamaksu  

Työntekijän tuloksi luettaviin vakuutus-
maksuihin liittyy työnantajan velvollisuus 
toimittaa ennakonpidätys ja maksaa työnan-
tajan sosiaaliturvamaksu. Ylärajan sovelta-
minen useamman työnantajan tapauksessa 
edellyttäisi, että työnantajalla on tieto toisen 
työnantajan maksamista maksuista. Tähän 
liittyvien käytännön vaikeuksien vuoksi eh-
dotetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annettua lakia (366/1963) muutettavaksi si-
ten, että usean työnantajan tapauksessa pal-
kaksi katsotaan työnantajan maksama vakuu-
tusmaksu vain siltä osin kuin tämän työnan-
tajan maksamien vakuutusmaksujen määrä 
ylittää 8 500 euroa. Työnantaja vapautettai-
siin vastaavalta osin ennakonpidätysvelvolli-
suudesta. 

 



 HE 80/2004 vp  
  

 

19

4.3. Kollektiivisen lisäeläketurvan maksut 

Jäljempänä jaksossa voimaantulo esitetyn 
mukaisesti kollektiivisiin lisäeläkejärjestelyi-
hin sovellettaisiin lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, jos vakuutettu on 
kuulunut järjestelyn piiriin ennen hallituksen 
esityksen antamispäivää. Tällöin työntekijän 
maksamat työnantajan eläkesäätiössä tai elä-
kekassassa järjestämän kollektiivisen eläke-
turvan maksut samoin kuin suljettujen TEL-
lisäeläkejärjestelyjen piiriin kuuluvien va-
kuutettujen lisäeläketurvasta maksamat mak-
sut olisivat kokonaan vähennyskelpoisia.  

Vakuutusyhtiössä järjestetyn rekisteröimät-
tömän kollektiivisen lisäeläketurvan piiriin 
ennen esityksen antamista kuuluvien työnte-
kijöiden lisäeläketurvasta maksamat maksut 
olisivat samoin vähennyskelpoisia nykyisten 
säännösten mukaisesti. Maksut olisivat siten 
kokonaan vähennyskelpoisia edellyttäen, että 
eläketurva vastaa eduiltaan enintään rekiste-
röityä lisäeläketurvaa. 

Eläkeuudistuksen myötä maksujen vähen-
nyskelpoisuutta ei enää vastaisuudessa uusi-
en vakuutettujen osalta voida kytkeä rekiste-
röidyn lisäeläketurvan etuustasoon. Tämän 
sijasta vähennyskelpoista enimmäismäärää 
rajoitettaisiin kaavamaisella euromääräisellä 
katolla.  

Ehdotuksen mukaan työntekijä voisi vä-
hentää maksuja enintään 5 prosenttia lisäelä-
keturvan järjestäneen työnantajan verovuon-
na maksaman palkan määrästä ja enintään 5 
000 euroa vuodessa. Maksut olisivat vähen-
nyskelpoisia siltä osin kuin niiden yhteismää-
rä ei ylitä työnantajan maksamaa määrää. 
Vähennyskelpoisuus edellyttäisi lisäksi, että 
vanhuuseläkettä aletaan maksaa aikaisintaan 
vakuutetun täytettyä 60 vuotta. Ikäraja liittyy 
työntekijän maksuosuuden vähennyskelpoi-
suuteen tämän verotuksessa eikä näin ollen 
rajoittaisi työnantajan mahdollisuuksia tarjo-
ta lisäeläketurvaa uusilla eläkejärjestelyillä 
sellaisille erityisryhmille, joiden osalta alem-
paan eläkeikään on erityisiä perusteita. Työn-
tekijän maksama osuus ei tällöin kuitenkaan 
olisi vähennyskelpoinen.  

Uusia säännöksiä sovellettaisiin yhtäläises-
ti kaikkiin kollektiivisiin järjestelyihin. Sään-
nökset eivät kuitenkaan voisi tulla sovelletta-
viksi rekisteröityihin lisäeläkejärjestelyihin, 

jotka on suljettu. Käytännössä eläkekassoissa 
järjestetyn, nykyisin etuusperusteisen lisäelä-
keturvan piiriin ei myöskään enää juuri liitetä 
uusia työntekijöitä. Eläkesäätiöille muutok-
sella ei ole merkitystä, koska näissä työnteki-
jät eivät osallistu maksuihin.  

Käytännössä työnantajat järjestävät nykyi-
sin uusille työntekijäryhmille kollektiivisia 
lisäeläkkeitä lähes yksinomaan vakuutusyh-
tiöiden vapaamuotoisella kollektiivisella li-
säeläkevakuutuksella. 

On kuitenkin odotettavissa, että eläkekassat 
ja -säätiöt ennen pitkää voivat ryhtyä tarjoa-
maan maksuperusteista lisäeläketurvaa va-
kuutusyhtiöiden tapaan. Eläkekassojen ja 
säätiöiden kollektiivisten lisäeläkejärjestely-
jen sekä vakuutusyhtiöiden kollektiivisten 
eläkevakuutusten verokohtelu olisi tällöin 
sama. 

Vakuutusalan tietojen mukaan työntekijöil-
tä perittyjen maksujen osuus maksutuloista 
on vain joitakin prosentteja. Ehdotuksen vai-
kutukset olisivat käytännössä varsin vähäiset 
nykytilaan nähden. Uudistuksen yhteydessä 
on kuitenkin tärkeää asettaa vähimmäiselä-
keikä myös kollektiivisille eläkejärjestelyille 
ja asettaa vähennyskelpoiselle määrälle ylä-
raja. Jos kollektiiviset ja yksilölliset vakuu-
tukset eroavat erityisesti ikärajan suhteen 
merkittävästi, on vaarana, että kollektiivisia 
vakuutuksia nykyistä laajemmin pyrittäisiin 
käyttämään tosiasiassa yksilöllisissä tilan-
teissa kollektiivisen järjestelyn salliman 
alemman eläkeiän johdosta. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi kollektiivisen 
eläkevakuutuksen määritelmä, joka pohjau-
tuu työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitet-
tujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimis-
ehdoista annettuun sosiaali- ja terveysminis-
teriön päätökseen (745/1996) sisältyvään 
määritelmään. Kollektiivisella lisäeläketur-
valla tarkoitettaisiin työnantajan työntekijöis-
tä koostuvalle henkilöpiirille järjestämää va-
paaehtoista lisäeläketurvaa, jonka henkilöpii-
ri on määritelty ryhmittäin työalan tai muun 
siihen verrattavan perusteen mukaan siten, 
ettei se tosiasiassa kohdistu nimettyihin tai 
muutoin yksilöllisesti määrättyihin henkilöi-
hin. Kollektiivisen eläketurvan määritelmää 
selkeytetään lisäksi siten, että kollektiivisena 
ei pidetä järjestelyä, joka on tarkoitettu kos-
kemaan vain yhtä työnantajan palveluksessa 
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olevaa henkilöä kerrallaan.  
 

4.4. Ulkomailta otetut vakuutukset 

Ulkomailta otettuja vakuutuksia koskevia 
säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että maksujen vähennysoikeutta ja työnanta-
jan ottaman vakuutuksen maksujen tuloksi 
lukemista koskevia periaatteita sovellettaisiin 
samoin edellytyksin kotimaisista ja Euroopan 
talousalueeseen kuuluvissa maissa asuvissa 
eläkelaitoksista otettuihin vakuutuksiin.  

 
5.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen taloudellisia vaikutuksia on arvi-
oitu keskeisesti pääomatuloverotukseen siir-
tymisen fiskaalisten vaikutusten kannalta. 
Ensin tarkastellaan lyhyen aikavälin vero-
tuottovaikutuksia, jotka johtuvat vähennys-
vaiheen välittömän veroedun pienenemisestä 
ja myöhemmin pidemmän aikavälin vaiku-
tuksia. 

Ehdotuksiin sisältyvillä työnantajan otta-
mia eläkevakuutuksia koskevilla muutoksilla 
ei arvioida olevan mainittavia taloudellisia 
vaikutuksia.  

 
5.1. Lyhyen aikavälin vaikutukset 

Lyhyen aikavälin vaikutusarviossa on kes-
keistä maksujen vähentämisestä saatavan ve-
rohyödyn pieneneminen pääomatuloverotuk-
seen siirtymisen johdosta. Tämä lisäisi vero-
tuloja arviolta 10 miljoonalla eurolla vuonna 
2005, jolloin esityksen antamisajankohdan 
jälkeen otettujen vapaaehtoisten yksilöllisten 
eläkevakuutusten osalta siirryttäisiin pää-
omatuloverotukseen. Ehdotettu siirtymäaika, 
joka mahdollistaa vanhoista vakuutuksista 
maksettavien vakuutusmaksujen vähentämi-
sen vielä vuonna 2005 lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti an-
siotulosta, lisäisi toisaalta maksujen määrää. 
Jos vakuutusmaksut kasvavat kolmanneksel-
la alla oletetusta 500 miljoonasta eurosta, 
muutos alentaisi verotuloja noin 70 miljoo-
nalla eurolla. Vuonna 2005 verotulot alenisi-
vat näin ollen 60 miljoonalla eurolla. Tästä 
valtion osuus olisi noin 38 miljoonaa euroa ja 
muiden veronsaajien osuus 23 miljoonaa eu-
roa. 

Vuonna 2006, jolloin vanhoja sopimuksia 
koskeva siirtymäaika päättyisi, verotulojen 
lisäykseksi arvioidaan vajaat 130 miljoonaa 
euroa, mistä valtion osuus olisi 10 miljoonaa 
euroa. 

Arvioiden perusteena käytetyt tiedot ilme-
nevät alla olevasta taulukosta. Uudistus vai-
kuttaa lyhyellä aikavälillä merkittävästi vero-
tulojen jakautumiseen veronsaajien kesken, 
koska maksut vähentävät pääomatulosta ker-
tyvää veroa, joka menee yksin valtiolle.  
Maksujen vähentäminen toissijaisesti ansio-
tulon verosta vähentäisi kuitenkin myös mui-
den veronsaajien verotuloja. Koska vakuu-
tusmaksujen perusteella tehtävä alijäämähy-
vitys vähennetään ensisijaisesti valtionveros-
ta, vaikutukset muiden veronsaajien verotu-
loihin eivät olisi mainittavat. 

 
 2005 2006 
 Vanhat 

sopimukset 
Uudet  

sopimukset 
 

Maksut nyky- 
järjestelmässä 

500 50 600 

    Verovaikutus 213* 21* 255* 

Maksut uudessa 
järjestelmässä 

688 40 457 

    Verovaikutus 284* 11** 128** 

Verotulojen 
muutos 

-71* 10 127 

- valtio -38,4 0,3 9,8 
- kunnat -28,4 8,4 102 
- kela -2,3 0,7 8,3 
- kirkko -1,9 0,6 6,9 

* valtio 54, kunnat 40, kela 3,2 ja kirkko 2,7 
** valtio 100 %    
 

Pääomatuloverotukseen siirtymisestä joh-
tuvat vaikutusarviot  perustuvat nykyjärjes-
telmän ja ehdotuksen mukaisen järjestelmän 
vähennysvaiheessa tuottaman välittömän ve-
rohyödyn vertailuun. Huomioon ei ole otettu 
jäljempänä kuvattuja vaikeasti arvioitavia 
käyttäytymisvaikutuksia. Arviot perustuvat 
oletukseen, että vakuutusmaksujen määrä 
olisi 550 miljoonaa euroa vuonna 2005 ja 
600 miljoonaa euroa vuonna 2006 siinä tapa-
uksessa, että nykyinen ansiotuloverotukseen 
perustuva verotustapa säilyisi. Vuoden 2005 
maksutuloista 50 miljoonaa euroa oletetaan 
kohdistuvan hallituksen esityksen anta-
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misajankohdan jälkeen tehtäviin sopimuksiin 
ja 500 miljoonaa euroa vanhoihin vakuutuk-
siin.  

Mainittujen 50 miljoonan euron määräisten 
maksujen vähennysarvoksi nykyjärjestelmäs-
sä arvioidaan 21 miljoonaa euroa vuonna 
2005 ja vuonna 2006 kertyvien 600 miljoo-
nan euron maksujen vähennysarvoksi 255 
miljoonaa euroa. Arviot perustuvat vuoden 
2001 tulonjakoaineistosta kunkin eläkeva-
kuutussäästäjän henkilökohtaisen rajaveroas-
teen huomioon ottaen laskettuun vähen-
nysarvoon, joka on korotettu vuosien 2005 ja 
2006 arvoon maksutulojen kasvua vastaavas-
ti. 

Vähennysten arvo siirryttäessä pääomatu-
loverotukseen on laskettu olettaen, että sääs-
täjien omista varoistaan tekemän sijoituksen 
määrä on sama kuin ansiotuloverotuksessa ja 
että vähennyskelpoinen enimmäismäärän on 
5 000 euroa. Vuonna 2005 pääomatulosta 
vähennettävien vakuutusmaksujen määrä oli-
si tässä tapauksessa 40 miljoonaa euroa ja 
vähennysten tuottama verohyöty 11 miljoo-
naa euroa. Vuonna 2006 pääomatulosta vä-
hennettävien vakuutusmaksujen määrä olisi 
vastaavasti 457 miljoonaa euroa ja niiden 
tuottama verohyöty 128 miljoonaa euroa.  

Vähennyksen tuoma verohyöty alenisi pää-
omaverotukseen siirtymisen johdosta vuonna 
2005 siten 10 miljoonalla eurolla ja vuonna 
2006 vajaalla 130 miljoonalla eurolla.  

Pääomatuloverotuksessa sovellettavan ylä-
rajan merkityksellä ei staattisessa tarkastelus-
sa ole suurta vaikutusta. 

Uudistuksesta aiheutuu eri suuntaan vaikut-
tavia käyttäytymisvaikutuksia. On todennä-
köistä, että vähennysoikeuden pieneneminen 
vähentää eläkevakuutussäästämisen houkut-
televuutta. Samaan suuntaan vaikuttaa myös 
eläkeiän korottaminen 62 vuoteen.  

Eläkevakuutusmaksujen määrää lisäävästi 
vaikuttaa puolestaan selvemmin kokonaise-
läketurvakatosta luopuminen sekä se, että ve-
roedusta pääsevät osalliseksi myös ne säästä-
jät, joilla on pelkästään pääomatuloja. Vuo-
sittaisten maksujen yhteismäärää kuvaavasta 
tilastoaineistosta havaitaan, että alueelle 
2 000—2 500 euroa vuodessa sijoittuu sel-
västi suurempi osa maksuista kuin tasaisen 
jakauman perusteella voisi olettaa. Poik-
keama selittyy ainakin osaksi sillä, että ilman 

eläketurvaselvitystä vähennettävän vakuu-
tusmaksun enimmäismäärä on sama 2 500 
euroa. Eläketurvakaton poistuessa osa enin-
tään 2 500 euroa vuodessa maksaneista to-
dennäköisesti lisäisi maksujensa määrää. Ka-
ton poistuminen saattaisi tuoda myös uusia 
eläkevakuutussäästäjiä, joilla nykyjärjestel-
mässä eläketurvan taso on ylittänyt vähen-
nyskelpoisuuden edellytyksenä olevan eläke-
tason. 

 
 

5.2. Pidemmän aikavälin vaikutukset 

Muutoksen arvioidaan vaikuttavan myös 
pidemmällä aikavälillä verotuloja lisäävästi. 

Verovähennys voidaan tulkita verotulojen 
rahastoimisena tulevaisuuteen tai verottajan 
eläkesäästäjälle myöntämänä veroluottona, 
joka peritään tulevaisuudessa osittain tai ko-
konaan takaisin säästöjen tuottoasteella kart-
tuneena. Lisäksi valtio menettää säästöjen pi-
toajan aikana ja lopussa ne verotulot, jotka 
säästöistä ilman veroluottoa olisi saatu vaih-
toehtoisessa sijoituskohteessa. Pääomatulo-
verotukseen perustuvassa verotuksessa vä-
hennysvaiheen verohyöty sekä aikanaan 
eläkkeistä kertyvien verotulojen määrä pie-
nenevät.  

Valtion taloudellisessa tutkimuskeskukses-
sa (VATT) on laadittu arvioita yhtenä vuon-
na tehtyjen eläkesäästöjen pidemmän aikavä-
lin verotuottovaikutuksista. Tiettynä vuotena 
tehdyistä eläkesäästöistä aiheutuvia vero-
tuoton muutoksia arvioidaan näiden talletus-
ten koko pitoajan varrelta. Eläkesäästöistä 
niiden koko pitoajalta aiheutuvat verotulot ja 
verotulojen menetykset pyritään arvioissa 
saattamaan vertailukelpoisiksi nykyarvolas-
kelmilla. 

Laskelmien keskeinen epävarmuustekijä on 
se, mikä on säästäjän marginaaliveroaste elä-
kettä nostettaessa. Marginaaliveroprosenttien 
ohella merkitystä on myös sillä, mikä on 
säästöpääoman tuottoprosentti. Samoin on 
otettava huomioon tulevaisuudessa saatavien 
verotulojen nykyarvoon vaikuttava veronsaa-
jien korkotekijä. Vertailu on varsin altis sääs-
täjän eläkeajan marginaaliveroprosenttia, 
säästön tuottoprosenttia ja veronsaajien dis-
konttokorkoa koskevien oletusten vaihteluil-
le.  
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Laskelmat perustuvat henkilötason tilasto-
aineistoon vuodelta 2001. Nostetuista sääs-
töistä kertyvien verojen arvioimiseksi on ole-
tettu, että jokainen vuonna 2001 eläkevakuu-
tussäästöjä tehnyt nostaa vuonna 2001 sääs-
tämänsä summan eläkkeenä 67-vuotiaana. 
Eläketulo ennen vapaaehtoiseen eläkevakuu-
tukseen perustuvaa eläkettä on oletettu 50 
prosentiksi arvioidusta ansiotulosta 65-vuo-
tiaana, ja säästöjen tuoton ja veronsaajien 
diskonttokorko on 3 prosenttia. Näiden kaa-
vamaisten ja staattisten oletusten mukaan 
pääomatuloverotukseen siirtyminen lisäisi 
vuositason säästöihin liittyvää pidemmän ai-
kavälin verotukea vuoden 2002 volyymillä 9 
miljoonalla eurolla. Edellä oletetun vuoden 
2005 maksutuloja vastaavalla volyymilla ve-
rotuen lisäys olisi 12 miljoonaa euroa. 

On kuitenkin ilmeistä, että kokonaisuutena 
arvioiden pääomatuloverotukseen siirtymi-
nen myös pitkällä aikavälillä vaikuttaa vero-
tuloja lisäävästi, koska edellä esitetyissä ar-
vioissa ei ole otettu huomioon sitä, että osa 
säästöistä käytetään ennenaikaiselle eläkkeel-
le siirtymiseen. Progressioetu on ansiotulove-
romallissa usein erittäin suuri, jos säästäjä 
siirtyy ennenaikaiselle eläkkeelle ainoina an-
siotuloinaan eläkevakuutukseen perustuva 
eläke. Esimerkiksi 20 000 euron eläkkeestä 
menee veroihin 27 prosenttia, mikä on huo-
mattavasti alempi kuin tyypilliset ansiotulon 
rajaveroasteet säästämisvaiheessa. Suuri osa 
vähennysvaiheessa myönnetystä veroluotosta 
jää näissä tilanteissa perimättä takaisin. Pää-
omatuloveromallissa taas veroluotto peritään 
kokonaan takaisin riippumatta siitä, käyte-
täänkö säästöt ennenaikaiseen eläkkeeseen 
vai lisäeläkkeeseen. 

Arvioissa ei myöskään huomioitu käyttäy-
tymisvaikutuksia, joita on kuvattu edellisessä 
jaksossa, progressioedun poistumisen vaiku-
tusta eräissä tilanteissa eikä säästäjien ulko-
maille muuton tai kuolleisuuden vaikutusta. 
Vähennysvaiheen veroedun pieneneminen 
vähentää verotulojen menetystä tilanteissa, 
joissa säästämiseen on vaikuttanut poikkeuk-
sellisen suuri progressiohyöty, samoin kuin 
silloin, kun säästäjä asuu ulkomailla eläkkeen 
maksuaikana tai kuolee ennen kuin on ehti-
nyt nostaa eläkettä. Vähennysvaiheessa 
myönnetty veroluotto jää tällöin kokonaan tai 
osittain saamatta takaisin. Pääomatulovero-

tuksessa veromenetysten määrä jää pienem-
mäksi, mikä osaltaan vaikuttaa pidemmän ai-
kavälin verotuloja kasvattavasti.  

 
 

5.3. Ehdotuksen vaikutuksista eläkesääs-
täjien kannalta 

Ehdotettu eläkevakuutusten verotustapa on 
kaikille säästäjille tasapuolinen. Nykyjärjes-
telmässä on suuria säästäjien välisiä eroja ja 
suurituloiset saavat pääsääntöisesti suurim-
man veroedun. Pääomatuloverotukseen pe-
rustuvassa mallissa verokohtelu on sama kai-
kille ja omista varoista tehdyn sijoituksen 
tuoton efektiivinen veroaste on nolla. Ansio-
tuloverotuksessa säästämisajan ja eläkeajan 
veroaste-erosta aiheutuva etu on suhteellises-
ti suurin lyhytaikaisessa säästämisessä. Uu-
distuksen jälkeen veroetu ei riipu säästämis-
ajan pituudesta.  

Pääomatulomalliin siirtyminen vähentää 
kannustimia säästää ennenaikaista eläkkeelle 
siirtymistä varten. Nykyjärjestelmässä en-
nenaikaiselle eläkkeelle jääminen vapaaeh-
toisen eläkevakuutussäästön turvin johtaa 
usein merkittävään progressioetuun, jos ve-
rovelvollisella ei ole muita tuloja. Ehdotettu 
ikärajan korotus merkitsee, että vuoden 2006 
alusta yksilöllisten eläkevakuutusten vero-
tuksessa ei enää tuettaisi sellaista eläkesääs-
tämistä, joka mahdollistaa eläkkeelle jäämi-
sen ennen yleistä eläkeikää. Jos eläkevakuu-
tussopimuksen tehneen säästäjän tavoitteena 
on ollut jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle ja 
jos uudistuksen johdosta hän ei ole ehtinyt 
säästää tarvittavaa määrää esimerkiksi 60 ja 
62 ikävuoden väliselle ajalle, puuttuvaksi 
jäävä määrä olisi säästettävä muussa muo-
dossa. 

Ikärajan korotuksen vaikutuksia eläkesääs-
täjien säästötavoitteen kannalta kuvataan jäl-
jempänä säätämisjärjestystä koskevassa jak-
sossa. 

 
5.4. Ehdotusten vaikutuksista vakuutus-

laitosten kannalta 

Ehdotukset edellyttävät vanhoihin vakuu-
tuksiin liittyvien säästöjen jakamista ennen 
vuoden 2006 alkua ja sen jälkeen maksetuista 
vakuutusmaksuista kertyneeseen vakuutus-
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säästöön sekä näiden pitämistä erillään tieto-
teknisin järjestelyin. Vakuutussäästön kahden 
osan hallinnointi aiheuttaa suurelta osin ker-
taluonteisia tietojärjestelmäkustannuksia. 

Jos vakuutussopimus ei ehdoiltaan täytä 62 
vuoden ikärajaa koskevaa vaatimusta, vero-
vähennysoikeuden säilyttäminen vuoden 
2005 jälkeen edellyttää sopimuksen muutta-
mista. Ikärajan korotusten johdosta monet 
säästäjät halunnevat tarkistaa säästämissuun-
nitelmaansa ja eläkkeen maksuaikaa, mikä 
käytännössä edellyttää vakuutusyhtiön kans-
sa käytäviä neuvotteluja. Sopimusneuvottelut 
aiheuttavat kertaluonteisia lisäkustannuksia. 

Vakuutusalan esittämien arvioiden mukaan 
uudistuksesta aiheutuvien kustannusten mää-
rä olisi 150 miljoonaa euroa. 

 
 

6.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä. Esityksen valmistelussa 
on, kuten hallitusohjelma edellytti, otettu 
huomioon valtioneuvoston kanslian asetta-
man verotusta kansainvälisessä toimintaym-
päristössä selvittäneen työryhmän ja valtio-
varainministeriön asettaman tuloverotuksen 
kehittämistarpeita arvioineen työryhmän eh-
dotukset. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on sään-
nösehdotuksista perusteluineen pyydetty lau-
sunnot 18 viranomaiselta ja järjestöltä. Lau-
suntonsa ovat antaneet oikeusministeriö, so-
siaali- ja terveysministeriö, Vakuutusvalvon-
tavirasto, Eläketurvakeskus, Eläkesäätiöyh-
distys-ESY ry, Vakuutusyhtiöiden Keskus-
liitto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 
Akava ry, Keskuskauppakamari, KHT-yh-
distys ry, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry, Ku-
luttajien vakuutustoimisto, Maatalousyrittäji-
en eläkelaitos, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry, Palvelutyönantajat ry, 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry, Suomen Kuluttajaliitto ry, Suomen 
Pankki, Suomen Veroasiantuntijat ry, Suo-
men Yrittäjät ry, Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliitto, Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA –
Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry ja Ve-
ronmaksajain Keskusliitto ry. 

Lausunnonantajista yksi esitti vastustavan-

sa pääomatuloverotukseen siirtymistä vapaa-
ehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten ve-
rotuksessa. Samoin yksi lausunnonantaja 
esitti vapaaehtoisten yksilöllisten eläkeva-
kuutusten verotuesta luopumista. 

Lähes kaikki asiasta lausuneet, muun ohes-
sa Eläketurvakeskus, pitivät perusteltuna luo-
pumista kokonaiseläketurvan määrään kyt-
keytyvästä vähennysjärjestelmästä. 

Siirtymävaiheen sääntelyn osalta useimmat 
asiasta lausuneet ehdottivat korotettavaksi 
ehdotetun eläkeiän osalta siirtymäaikaa siten, 
että voimassa oleviin sopimuksiin voitaisiin 
säästää vielä joitakin vuosia. Eräät lausun-
nonantajat ehdottivat vastaavaa siirtymäaikaa 
myös pääomatuloverotukseen siirtymiselle. 

Keskeiset muut esiin tuodut näkökohdat 
liittyvät työnantajan ottaman vakuutuksen ja 
verovelvollisen oman vakuutuksen maksun 
vähennyskelpoisuuden väliseen kytkentään, 
joka heijastuu myös puolison vakuutuksen 
maksujen käsittelyyn. 

Useat lausunnonantajat katsoivat, että 
työnantajan ottamalla vakuutuksella ja työn-
tekijän omalla vakuutuksella ei tulisi olla ve-
rotuksellisesti yhteyttä toisiinsa. Eräät lau-
sunnonantajat pitivät tässä suhteessa merkit-
tävänä sitä, että työnantajan ottama vakuutus 
olisi ansiotuloverotuksen piirissä ja omaeh-
toinen eläkesäästäminen pääomatuloverotuk-
sen piirissä.  

Yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksen 
rakennemuutos ei kuitenkaan samalla merkit-
se sitä, että verotuen perusteet muuttuisivat. 
Vaikka eläketurvan tasoon liittyvästä vaati-
muksesta maksujen vähennyskelpoisuuden 
edellytyksenä luovuttaisiin, eläkevakuutusten 
tuottaman eläketurvan tasolle on edelleen 
annettava tietty merkitys, mitä kuvastaa pait-
si vuosittain vähennettävälle vakuutusmaksu-
jen määrälle asetetut rajat, myös se, että 
työnantajan ottama vakuutus otettaisiin huo-
mioon oman vakuutuksen maksun vähennys-
kelpoisen määrän mitoituksessa. 

Osin lausunnoissa esitettyjen näkökohtien 
johdosta, osin muista syistä jatkovalmistelus-
sa säännöksiä on kuitenkin kaavamaistettu 
työnantajan ottaman vakuutuksen osalta sekä 
tarkistettu merkittävästi puolison vakuutuk-
sen maksuja koskevia periaatteita. Samalla 
on tehty lukuisia muita tarkennuksia. 
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7.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Eduskunnassa on käsiteltävänä esitys eräi-
den verolakien muuttamiseksi (HE 57/2004), 
jossa muun muassa muutetaan verotusmenet-
telystä annetun lain 17 §. Ehdotetussa pykä-

lässä on kuusi momenttia. Tässä lakiehdotuk-
sessa lakiin lisättäväksi ehdotettu 4 momentti 
asiasisällöltään sopisi 6 momentin paikalle, 
jolloin 17 §:ssä ehdotettu 6 momentti siirtyisi 
7 momentiksi. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki tuloverolain muuttamisesta 

34 §. Henkilövakuutukseen perustuvien va-
kuutuskorvausten veronalaisuus. Pykälän 
1 momentissa säädetään pääomatulona vero-
tettavien henkivakuutussuoritusten ja ansio-
tuloverotuksen piiriin kuuluvien henkilöva-
kuutusten, kuten eläkevakuutuksen, perus-
teella maksettavien vakuutussuoritusten väli-
sestä rajanvedosta. Momenttia täsmennettäi-
siin lisäämällä siihen maininta pääomatulo-
verotuksen piiriin kuuluvasta eläkevakuutuk-
sesta. Momentti jaettaisiin kahdeksi siirtä-
mällä momentin jälkiosaan sisältyvä henki-
vakuutuksen määritelmä erilliseen moment-
tiin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyisi 
3 momentiksi. Nykyistä 2 momenttia tarkis-
tettaisiin samalla siten, että sen 2 kohtaan si-
sältyvää lähisukulaisia koskevaa luetteloa 
täydennettäisiin lisäämällä siihen maininta 
ottolapsen rintaperillisestä. Nykyiseen 3 mo-
menttiin sisältyvä viittaus pykälän nykyiseen 
1 momenttiin tarkistettaisiin. Muutettu 3 mo-
mentti ja nykyinen 4 momentti siirrettäisiin 4 
ja 5 momenteiksi. 

34 a §. Luonnollisen henkilön ottamaan 
vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutuk-
seen perustuvat eläkkeet ja muut vakuutus-
suoritukset. Pääomatuloverotuksen piiriin 
kuuluvan eläkevakuutuksen perusteella saa-
tujen eläkkeiden ja muiden vakuutussuoritus-
ten, kuten eläkevakuutuksen takaisinostoar-
von, verottamisesta säädettäisiin uudessa 
34 a §:ssä. Sen 1 momentissa määriteltäisiin 
pääomaverotuksen piiriin kuuluvat eläkeva-
kuutukset.  

Verotustavan kannalta ratkaisevaa olisi se, 
kuka vakuutuksen on ottanut. Pääomatulove-
rotuksen piiriin kuuluisivat vain verovelvolli-
sen (eläkkeen saaja) itsensä tai tämän puoli-

son verovelvolliselle ottama vakuutus. Pää-
omatuloa olisi myös perhe-eläke, jos eläk-
keen saajana on vakuutetun rintaperillinen, 
puoliso tai tämän rintaperillinen. 

Eläkettä, joka perustuu muun tahon otta-
maan vakuutukseen, verotettaisiin aina ansio-
tulona. Eläkkeen verolajiin ei vaikuta se, 
ovatko vakuutuksen maksujen vähennyskel-
poisuudelle 54 d §:ssä säädetyt edellytykset 
täyttyneet. Vakuutuksen tulee kuitenkin täyt-
tää 34 a §:n 3 momentin mukainen eläkeva-
kuutuksen määritelmä. 

Eläkevakuutusten eriytettyyn verotukseen 
soveltuisi huonosti se, että vakuutuksen 
omistusoikeuden siirtyessä myös eläkkeen 
verolaji voisi muuttua. Tämän vuoksi esi-
merkiksi työnantajan ottama vakuutus kuu-
luisi ehdotusten mukaan ansiotuloverotuksen 
piiriin vaikka vakuutuksen omistusoikeus 
siirtyy työntekijälle. Vakuutuksen luonne 
muuttuu esimerkiksi niin sanotussa jatkova-
kuuttamisessa, jossa työntekijä työsuhteen 
päättymisen jälkeen jatkaa aikaisempaa ryh-
mäeläkevakuutusta. Vakuutus muuttuu luon-
teeltaan vapaaehtoiseksi yksilölliseksi vakuu-
tukseksi, jonka työntekijä omistaa. Siihen pe-
rustuvaa eläkettä verotettaisiin tästä huoli-
matta ansiotulona, koska se ei ole edellytetyl-
lä tavalla työntekijän ottama. Tällaisen va-
kuutuksen maksut eivät olisi vähennyskel-
poisia, joten käytännössä työntekijän olisi 
otettava uusi vakuutus.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä sää-
dettäisiin eläkkeen verotuksesta silloin, kun 
vakuutussopimus on tehty ennen esityksen 
antamista.  

Pykälän 2 momentissa kertamaksulliset 
eläkkeet rajattaisiin pääomatuloverotuksen 
soveltamisen piiristä. Niihin sovellettaisiin 
nykyiseen tapaan ansiotuloverotusta. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyvä vapaaeh-
toisen eläkevakuutuksen määritelmä vastaa 
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nykyistä 96 §:n 8 momenttiin sisältyvää mää-
ritelmää. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyy sanktionor-
mi silmällä pitäen tilanteita, joissa esimerkik-
si ulkomainen vakuutuslaitos sallii etuuden 
nostamisen vanhuuseläkkeenä alle 62-vuo-
tiaana tai jos vakuutus takaisinostetaan muil-
la kuin 54 d §:n 4 momentissa mainituilla pe-
rusteilla. Tällöin eläke verotettaisiin pääoma-
tulona 50 prosentilla korotettuna, ei kuiten-
kaan siltä osin kuin maksuja ei ole vähennet-
ty Suomen verotuksessa. Nykyiset verosään-
nökset sallivat verotuksen oikaisemisen oi-
kaisu- ja jälkiverotusajan kuluessa ja vain jos 
edellytykset siihen ovat olemassa. Käytän-
nössä tämä ei olisi tehokas keino perusteet-
toman edun palauttamiseen pitkäaikaisissa 
eläkevakuutuksissa. Säännös on tarkoitettu 
ennen kaikkea ennalta estäväksi. 

54 d §. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkeva-
kuutuksen maksut. Pääomatulosta tehtäviä 
vähennyksiä koskevaan lain III osan 3 lu-
kuun otettavassa uudessa pykälässä säädet-
täisiin pääomaverotuksen piiriin kuluvan elä-
kevakuutuksen maksujen vähennyskelpoi-
suudesta. 

Nykyisestä poiketen kumpikin puoliso vä-
hentäisi omassa verotuksessaan oman vakuu-
tuksensa maksut. Vähennysoikeus laajenisi 
kuitenkin sen johdosta, että vähennys siirtyisi 
täysimääräisesti vähennettäväksi puolison 
verotuksessa alijäämähyvityksenä. Omalla 
vakuutuksella tarkoitettaisiin vakuutusta, 
jonka on ottanut verovelvollinen tai tämän 
puoliso ja jossa verovelvollinen on vakuutet-
tuna. 

Vähennyskelpoinen enimmäismäärä olisi 
5 000 euroa tai, jos verovelvollisen työnanta-
ja on ottanut verovelvolliselle vapaaehtoisen 
yksilöllisen eläkevakuutuksen, 2 500 euroa 
vuodessa. Työnantajan ottama vakuutus vai-
kuttaisi alentavasti verovelvollisen itse otta-
man vakuutuksen maksujen vähennyskelpoi-
suuteen kuitenkin vain, jos työnantaja on ve-
rovuonna maksanut tämän vakuutuksen mak-
suja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vähen-
nyskelpoisuuden edellytyksenä olevasta vä-
himmäiseläkeikää koskevasta vaatimuksesta 
ja vakuutetun olosuhteisiin liittyvistä takai-
sinostoedellytyksistä. Vähennyskelpoisuus 
edellyttäisi, että eläke voidaan vanhuuseläk-

keenä maksaa aikaisintaan 62-vuotiaana. Va-
kuutus voitaisiin irtisanoa pykälän mukaisis-
sa tilanteissa työttömyyden, työkyvyttömyy-
den ja avioeron perusteella, jolloin vakuutuk-
senottajalle maksettaisiin takaisinostoarvo tai 
vakuutetulle eläkettä työkyvyttömyyden tai 
työttömyyden perusteella.  

Pykälän 3 momentissa henkilöyhtiön ja 
osakeyhtiön omistajayrittäjälleen ottama va-
kuutus rinnastettaisiin työnantajan ottamaan 
vakuutukseen.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ulko-
mailta otetun vakuutuksen maksujen vähen-
nyskelpoisuudesta. Vastaava säännös sisältyy 
nykyisen 96 §:n 10 momenttiin. Danner-pää-
töksen johdosta vähennyskelpoisia olisivat 
nykyisestä poiketen Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saa-
neesta vakuutuslaitoksesta otetun vakuutuk-
sen maksut. Suomeen ulkomailta muuttaneen 
henkilön muusta kuin Euroopan talousalueen 
valtiosta ottaman vakuutuksen maksut olisi-
vat vähennyskelpoisia samojen periaatteiden 
mukaan kuin nykyisin. 

58 §. Korkomenot. Pykälän vähennyskel-
vottomia korkomenoja koskevaa 4 moment-
tia muutettaisiin siten, että vapaaehtoiseen 
yksilölliseen eläkevakuutukseen kohdistuvat 
korot eivät olisi vähennyskelpoisia. 

60 §. Alijäämä ja pääomatulolajin tappio. 
Pykälään lisättävässä uudessa 3 momentissa 
säädettäisiin 54 d §:n mukaisten vakuutus-
maksujen vähentämisjärjestyksestä. Vakuu-
tusmaksut vähennettäisiin muiden pääomatu-
losta tehtävien vähennysten jälkeen. Vakuu-
tusmaksujen perusteella ei vahvistettaisi tap-
piota, kuten ei nykyisinkään. 

Jos kaikkien pääomatulosta tehtävien vä-
hennysten yhteismäärä ylittää pääomatulojen 
määrän, verovelvollisella olisi oikeus vähen-
tää ansiotulon verosta vakuutusmaksujen pe-
rusteella määräytyvä erityinen alijäämähyvi-
tys, josta säädettäisiin 131 a §:ssä. 

68 §. Työnantajan maksamat vakuutusmak-
sut. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, 
että työnantajan maksamien säästöhenkiva-
kuutuksen maksujen lisäksi myös vapaaeh-
toisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut 
luettaisiin ansiotuloon.  

Ehdotetun 54 d §:n 2 momentin mukaiset 
edellytykset täyttävän eläkevakuutuksen 
maksujen verokohtelusta säädettäisiin 2 mo-
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mentissa. Sen mukaan työantajan maksamia 
vakuutusmaksuja ei luettaisi työntekijän ve-
ronalaiseen tuloon siltä osin kuin niiden mää-
rä ei ylitä 8 500 euroa. Verokohteluun ei 
enää vaikuttaisi se, olisiko vakuutusmaksu 
työntekijän verotuksessa vähennyskelpoinen. 
Työnantajan maksama määrä alentaisi sen si-
jaan työntekijän oman vakuutuksen maksun 
vähennyskelpoista määrää 54 d §:n mukai-
sesti.  

Momentista poistettaisiin viittaus elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 
2 momenttiin, koska mainittu omistajayrittä-
jän vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu-
jen vähennyskelpoisuutta rajoittava säännös 
kumottaisiin. Osakeyhtiön tai henkilöyhtiön 
omistajayrittäjälleen ottama vakuutus rinnas-
tettaisiin työnantajan varsinaisessa työsuh-
teessa olevalle työntekijälle ottamaan vakuu-
tukseen.  

Momenttiin sisältyvä viittaus kertamaksul-
liseen eläkkeeseen poistettaisiin tarpeettoma-
na. Työnantajan ottaman eläkevakuutuksen 
verokohteluun ei vaikuttaisi se, että maksu-
suorituksia on vain yksi. Jos kertamaksu ylit-
tää 8 500 euroa, yli menevä osuus olisi palk-
kaa.  

Pykälään otettavan uuden 3 momentin no-
jalla 8 500 euron ylittävä osa useamman 
työnantajan maksamista vakuutusmaksuista 
olisi työntekijälle veronalaista tuloa. Työnan-
tajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia 
koskevan 2. lakiehdotuksen mukaan kukin 
työnantaja olisi velvollinen maksamaan sosi-
aaliturvamaksun vain siltä osin kuin tämän 
työnantajan maksamat maksut ylittävät 2 
momentin mukaisen määrän. Työnantaja va-
pautettaisiin vastaavasti ennakonpidätysvel-
vollisuudesta.  

Pykälään otettavan uuden 4 momentin mu-
kaan osakeyhtiön ja henkilöyhtiön omista-
jayrittäjä rinnastettaisiin yhtiöön työsuhtees-
sa olevaan työntekijään. 

Pykälän 5 momentti sisältäisi nykyisen 
3 momentin säännöksen. Ulkomailta otettuja 
vakuutusmaksuja koskevaa säännöstä muu-
tettaisiin Danner-päätöksen johdosta siten, 
että sitä sovellettaisiin vain Euroopan talous-
alueen ulkopuolisessa valtiossa asuvasta elä-
kelaitoksesta otetun vakuutuksen maksuihin. 
Ulkomailta Suomeen muuttanutta henkilöä 
koskevaa säännöstä tarkistettaisiin vastaavas-

ti siten, että sitä sovelletaan Euroopan talous-
alueen ulkopuolisista maista otetun vakuu-
tuksen maksuihin. Jos verovelvollisella on 
useita työnantajia, ja näiden ottamien vakuu-
tusten maksut ylittävät 8 500 euroa, sovellet-
taisiin 3 momenttia. 

96 §. Pakollisen eläkevakuutuksen maksut. 
Ansiotuloverotuksen piiriin jäävien pakollis-
ten eläkevakuutusten maksujen vähennyskel-
poisuudesta säädettäisiin 96 §:ssä ja työnan-
tajan kollektiivisesti järjestämän lisäeläke-
turvan maksujen vähennyskelpoisuudesta 
96 a §:ssä. Kokonaan vähennyskelpoisia oli-
sivat nykyiseen tapaan lakisääteinen työnte-
kijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutus-
maksu sekä yrittäjien eläkelain ja maatalous-
yrittäjien eläkelain mukaisen pakollisen va-
kuutuksen maksut. 

Rekisteröityä lisäeläketurvaa koskeva mai-
ninta poistettaisiin säännöksistä. Suljettuihin 
TEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaisiin lisäelä-
kejärjestelyihin sovellettaisiin siirtymäsään-
nösten nojalla ennen lain voimaantuloa voi-
massa olleita säännöksiä.  

Pykälän 2 momentti vastaa nykyistä 96 §:n 
7 momenttia. Maininta kertamaksullisen va-
kuutuksen maksun vähennyskelvottomuudes-
ta poistettaisiin, koska kertamaksullisen 
eläkkeen verottamista koskeva tuloverolain 
81 § koskee vain verovelvollisen itse ottamaa 
vakuutusta. 

Pykälän 3 momentti, jossa säädettäisiin va-
kuutusmaksun vähentämisestä sen puolison 
tulosta, joka vähennystä on vaatinut, vastaa 
nykyistä 9 momenttia. 

Pykälän 4 momentissa pakolliseen eläke-
vakuutukseen rinnastettaisiin YEL 11 §:n 
2 momentin ja MYEL 11 §:n 2 ja 3 momen-
tin mukainen vapaaehtoinen työeläkevakuu-
tus. Mainittujen säännösten mukaan pienitu-
loisella yrittäjällä on oikeus vakuutukseen ti-
lanteissa, joissa laissa työtulolle tai tilakoolle 
asetetut pakollisen vakuuttamisen rajat eivät 
täyty. Tällaisen vakuutuksen ehdot ja etuudet 
määräytyvät YEL:n ja MYEL:n mukaan. 
Näihin eläkevakuutuksiin rinnastettaisiin 
vastaavat ulkomaiset työeläkevakuutukset.  

96 a §. Kollektiivisen lisäeläketurvan mak-
sut. Työntekijän kollektiivisesta lisäeläkejär-
jestelystä maksamien vakuutusmaksujen vä-
hennyskelpoisuudesta säädettäisiin 1 mo-
mentissa. Vakuutusyhtiöiden rekisteröityihin 
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ja vapaaehtoisiin kollektiivisiin eläkejärjeste-
lyihin nykyisin liittyvästä eläketurvan tason 
muodostamasta rajoituksesta luovuttaisiin ja 
vähennyskelpoista enimmäismäärää rajoitet-
taisiin euromääräisellä katolla sekä kytke-
mällä vähennyskelpoinen määrä eläketurvan 
järjestäneen työnantajan työntekijälle vero-
vuonna maksaman palkan määrään sekä 
työnantajan maksuosuuden suuruuteen. Vä-
hennyskelpoisuudelle asetettaisiin lisäksi 
ikävaatimus.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin laista ny-
kyisin puuttuva kollektiivisen eläkevakuu-
tuksen määritelmä. Säännöksen jälkiosassa 
on yhden henkilön muodostama ryhmä rajat-
tu kollektiivisen käsitteen piiristä. Rajaus 
koskee tilanteita, joissa vakuutus on alun pe-
rin tarkoitettu koskemaan yhtä henkilöä ker-
rallaan, esimerkiksi yrityksen toimitusjohta-
jaa. Alun perin useamman henkilön muodos-
tamalle ryhmälle otettua kollektiivista vakuu-
tusta ei sen sijaan ole pidettävä säännöksessä 
tarkoitetulla tavalla yhtä henkilöä koskevana, 
jos se olosuhteiden muututtua tosiasiassa 
koskee enää yhtä työnantajan palveluksessa 
olevaa henkilöä. Työantajan maksamat kol-
lektiivisen lisäeläkejärjestelyn maksut eivät 
olisi työntekijän veronalaista tuloa, kuten ny-
kyisinkään. 

Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otettuja 
vakuutuksia koskevaa 3 momenttia tarkistet-
taisiin Danner-päätöksen johdosta. Säännös 
vastaisi vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutuk-
sia koskevaa 54 d §:n 5 momenttia. 

107 §. Osan vuotta Suomessa asuneen oi-
keus vähennyksiin. Pykälän 1 momentti ku-
mottaisiin. Momentissa vain osan verovuotta 
Suomessa asuneen oikeus eläkevakuutus-
maksuvähennykseen on rajoitettu siten, että 
vähennys voidaan tehdä vain, jos se kohdis-
tuu sellaiseen ansiotuloon, josta on suoritet-
tava veroa Suomessa. 

131 a §. Erityinen alijäämähyvitys. Alijää-
mähyvitystä koskevaan lukuun lisättäisiin 
54 d §:ssä tarkoitettujen vakuutusmaksujen 
perusteella syntyvää erityistä alijäämähyvi-
tystä koskevat säännökset. Luvun otsikkoa 
tarkistettaisiin. 

Erityinen alijäämähyvitys on alijäämähyvi-
tystä vastaava, mutta siitä erillinen ansiotu-
losta menevästä verosta vähennettävä erä. 
Tämä hyvitys muodostuisi 54 d §:ssä tarkoi-

tettujen vakuutusmaksujen perusteella vas-
taavalla tavalla kuin nykyinen alijäämähyvi-
tys muodostuu 60 ja 131 §:n nojalla pääoma-
tuloihin kohdistuvien tulonhankkimismeno-
jen, elinkeinotoiminnan tappioiden ja kor-
komenojen perusteella näiden menojen ylit-
täessä pääomatulojen määrän. Erityinen ali-
jäämähyvitys syntyy, kun 60 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen vähennysten ja 54 d §:n 
mukaisten vakuutusmaksujen yhteismäärä 
ylittää pääomatulojen määrän. Erityinen ali-
jäämähyvitys on mainitun erotuksen suurui-
nen, ei kuitenkaan suurempi kuin pääomatu-
lojen tuloveroprosentin mukainen osuus va-
kuutusmaksuista. 

Esimerkki. Verovelvollisella on 2 000 eu-
roa pääomatuloja, 1 500 euroa 60 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja vähennyksiä ja 3 500 
euroa 54 d §:ssä tarkoitettuja vakuutusmak-
suja. Pääomatulojen määrä ylittää 60 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen vähennysten 
määrän, joten pääomatulolajin alijäämää ja 
131 §:n mukaista alijäämähyvitystä ei synny. 
Verovelvollinen vähentää pääomatulosta 
60 §:ssä tarkoitettuja vähennyksiä 1 500 eu-
roa ja vakuutusmaksuja 500 euroa. Lisäksi 
verovelvolliselle muodostuu erityistä alijää-
mähyvitystä siltä osin kuin mainitut vähen-
nykset ja vakuutusmaksut ylittävät 2 000 eu-
roa, eli 3 000 euroa vastaavalta osalta. Vero-
velvollisen ansiotulon verosta vähennettävä 
erityinen alijäämähyvitys on 840 euroa (28 % 
x 3 000 euroa). Jos asetelmassa verovelvolli-
sella olisi 60 §:ssä tarkoitettuja vähennyksiä 
1 500 euron sijasta 2 500 euroa, hänelle 
muodostuisi pääomatulolajin alijäämää 500 
euroa ja alijäämähyvitystä 160 euroa. Erityi-
sen alijäämähyvityksen määräksi muodostui-
si 28 % x 3 500 eli 980 euroa. 

Ansiotulon verosta vähentämättä jääneen 
erityisen alijäämähyvityksen perusteella ei 
vahvistettaisi tappiota. Siltä osin kuin vähen-
nystä ei voida tehdä pääomatulosta tai ansio-
tulon verosta, vähennysoikeus jäisi hyödyn-
tämättä. Erityinen alijäämähyvitys voisi kui-
tenkin siirtyä vähennettäväksi puolison vero-
tuksessa 134 a §:n mukaisesti. 

132 §. Alijäämähyvitysten vähentäminen 
verovelvollisen valtionverosta. Ehdotuksen 
mukaan vapaaehtoiset eläkevakuutukset siir-
tyisivät ansiotuloverotuksesta pääomavero-
tukseen, jossa veronsaajana on valtio. Tämän 
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vuoksi vapaaehtoisista eläkevakuutusmak-
suista tehtävä vähennys on luontevaa kattaa 
ensisijaisesti valtion veroista. Vain siltä osin 
kuin valtion vero ei riitä erityisen alijäämä-
hyvityksen kattamiseen, vähentäminen siir-
rettäisiin tehtäväksi muista veroista.  

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaan erityinen alijäämähyvitys vähennet-
täisiin ensisijaisesti verovelvollisen ansiotu-
losta menevästä valtion verosta. Niissä tapa-
uksissa, joissa ansiotulosta määrättävä valti-
onvero riittäisi vähennyksen tekemiseen, eri-
tyistä alijäämähyvitystä ei tarvitsisi vähentää 
muista veroista. Lisäksi ehdotetaan, että eri-
tyinen alijäämähyvitys vähennettäisiin ali-
jäämähyvityksen jälkeen. Tällä on merkitystä 
pääomatulolajin tappiota vahvistettaessa. 

133 §. Alijäämähyvitysten vähentäminen 
verovelvollisen eri veroista. Pykälään lisättä-
vän uuden 2 momentin mukaan, siltä osin 
kuin erityinen alijäämähyvitys ylittää ansio-
tulosta suoritettavan tuloveron määrän, se 
vähennettäisiin kunnallisverosta, vakuutetun 
sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta 
näiden verojen suhteessa.  

134 §. Alijäämähyvitysten siirtäminen puo-
lisolle. Pykälään lisättäisiin erityistä alijää-
mähyvitystä koskeva uusi 2 momentti. Sitä 
koskisivat samat periaatteet kuin yleistä ali-
jäämähyvitystä sillä erotuksella, että erityi-
nen alijäämähyvitys siirtyisi toiselle puolisol-
le ilman vaatimusta. Yleisen alijäämähyvi-
tyksen siirtymistä on vaadittava. 

Erilainen käsittely perustuu siihen, että 
yleisen alijäämähyvityksen perusteella vero-
velvolliselle vahvistetaan pääomatulolajin 
tappio siinä tapauksessa, että alijäämähyvitys 
ei siirry puolisolle. Koska verovelvollinen 
voi myöhempinä vuosina vähentää tämän 
tappion pääomatuloistaan, alijäämähyvityk-
sen siirtyminen puolisolle voisi olla hänen 
etunsa vastaista. Erityisen alijäämähyvityk-
sen perusteella ei vahvistettaisi tappiota, min-
kä vuoksi vähennys jäisi tältä osin käyttämät-
tä, jos se ei siirtyisi puolisolle.  

Tappioita ei vahvisteta, koska eläkevakuu-
tusmaksun perusteella ei nykyisinkään vah-
visteta ansiotulolajin tappiota. Pääomatulola-
jin tappio vahvistetaan vain luonnollisten vä-
hennysten perusteella, jollainen eläkevakuu-
tusmaksu ei ole. 

143 §. Pykälän 5 momentti sisältää siirty-

mäsäännöksen, joka koskee ennen lokakuun 
1 päivää 1992 otetun vapaaehtoisen eläkeva-
kuutuksen maksujen vähennyskelpoisuutta. 
Momentti ehdotetaan kumottavaksi, ja ennen 
tämän esityksen antamista otettujen eläkeva-
kuutusten maksujen vähentämistä koskevasta 
siirtymäsäännöksestä säädettäisiin voimaan-
tulosäännöksen 2 momentissa. 

Voimaantulosäännökset. Laki tulisi voi-
maan vuoden 2005 alusta. Sitä sovellettaisiin 
voimaantulosäännöksen 1 momentin mukai-
sesti lähtökohtaisesti lain voimaantulon jäl-
keen maksettaviin vakuutusmaksuihin ja 
eläkkeisiin. 

Voimaantulosäännösten 2 momenttiin si-
sältyisi vanhoja, ennen esityksen antamispäi-
vää otettujen eläkevakuutusten maksujen vä-
hentämistä koskeva siirtymäsäännös. Näiden 
vakuutusten maksut vähennettäisiin vero-
vuonna 2005 vielä ansiotuloverotuksessa lain 
voimaantullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti. Tällöin sovellettaisiin myös 
aiempia ikärajaa koskevia vaatimuksia. Kun 
vuoden 2005 alusta eläkeratkaisun johdosta 
eläkkeiden yhteensovittamisesta luovutaan, 
voimassa olevien eläketurvan tasoon kytkey-
tyvien vähennysoikeutta koskevien säännös-
ten soveltaminen tulisi vaikeaksi tai mahdot-
tomaksi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että jos 
maksujen vähentäminen edellyttää selvitystä 
voimassa olevan 96 §:n 2 tai 3 momentin 
mukaisesta eläkkeen enimmäistasosta, vuon-
na 2005 ansiotulosta vähennettävä enim-
mäismäärä olisi se määrä, jonka verovelvol-
linen olisi enintään voinut vähentää vuonna 
2004. Tällöin sovellettaisiin siis vanhaa elä-
keturvaselvitystä. 

Voimaantulosäännöksen 3 momenttiin si-
sältyisi säännös sellaisten tilanteiden varalta, 
joissa verovelvollinen vähentää verovuonna 
2005 sekä ennen esityksen antamista otetun 
vakuutuksen että tuon ajankohdan jälkeen 
otetun vakuutuksen maksuja. Ei ole perustel-
tua, että verovelvollinen voisi hyödyntää 2 
momentin mukaisen siirtymäsäännöksen 
mukaista vähennysoikeutta ja sen lisäksi voi-
si vähentää uuden vakuutuksen maksut 
vuonna 2005 voimaan tulevien säännösten 
mukaisesti täysimääräisesti. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että näissä tilanteissa verovelvol-
linen voisi verovuonna vähentää vakuutus-
maksuja enintään 8 500 euroa. Vanhan va-
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kuutuksen maksut vähennettäisiin ensin. 
Ennen esityksen antamispäivää otettujen 

vakuutusten perusteella maksettavan eläk-
keen verottamisesta säädettäisiin 4 momen-
tissa. Siltä osin kuin eläkettä maksetaan en-
nen lain voimaantuloa tai vuonna 2005 mak-
setuista maksuista kertyneestä eläkesäästöis-
tä, eläkettä verotettaisiin ansiotulona, koska 
vastaava maksu on vähennetty ansiotulosta. 

Eläkkeen jakaminen ansiotulona ja pää-
omatulona verotettavaan osuuteen edellyttää, 
että vakuutusyhtiö tarkoitukseen soveltuvin 
tietoteknisin järjestelyin pitää erillään vanhan 
ja uuden eläkesäästön. 

Vakuutussäästö, joka vakuutussopimuksen 
mukaan on kertynyt ennen lain voimaantuloa 
tai kertyy vuoden 2005 loppuun mennessä 
maksetuista maksuista, voitaisiin maksaa si-
nä aikana, jona eläke on vakuutussopimuk-
sessa sovittu maksettavaksi. Vuoden 2006 
alusta lukien vähennyskelpoisuus edellyttää, 
myös vanhojen sopimusten osalta, että tämän 
jälkeen kertyvistä vakuutusmaksuista eläket-
tä voidaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikai-
sintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Vero-
säännökset eivät edellytä uuden sopimuksen 
solmimista, vaan säästämistä voidaan jatkaa 
myös vanhan sopimuksen perusteella. Va-
kuutusmaksujen vähennyskelpoisuus edellyt-
tää kuitenkin, että sopimusehtoja on muutettu 
uuden säästön osalta siten, että ikärajaa kos-
keva vaatimus täyttyy. 

Verosäännökset eivät rajoita osapuolten oi-
keutta keskinäisin sopimuksin aikaistaa en-
nen voimaantuloa kertyvästä säästöstä mak-
settavan eläkkeen maksamista esimerkiksi si-
ten, että ikävälillä 58—65 maksettavaksi so-
vittu eläke nostetaankin ikävuosina 58—61 
ja lain voimaantulon jälkeen kertyneestä 
säästöstä maksettava pääomaverokannalla 
verotettava eläke nostetaan ikävuosina 62—
65. 

Jos saman vakuutussopimuksen perusteella 
maksetaan aikanaan eläkettä samanaikaisesti 
sekä vuoden 2005 loppuun mennessä että sen 
jälkeen kertyneestä säästöstä, osa verotetaan 
ansiotulona ja osa pääomatulona sen mukaan, 
kuin eläkettä vakuutussopimuksen mukaan 
maksetaan. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentissa ase-
tettaisiin vakuutusyhtiöille velvollisuus esit-
tää veroviranomaisen pyynnöstä ennen esi-

tyksen antamispäivää otettujen vakuutusten 
osalta verotusta ja valvontaa varten tarpeelli-
set tiedot. Säännös on tarpeen erityisesti sil-
mällä pitäen tilanteissa, joissa vakuutettu jat-
kaa ulkomailta otetun vakuutuksen maksujen 
maksamista vuoden 2005 lopun jälkeen, jon-
ka johdosta saman sopimuksen perusteella 
maksetaan aikanaan sekä ansiotulona että 
pääomatulona verotettavaa eläkettä. 

Voimaantulosäännöksen 6 momenttiin si-
sältyisi säännös sellaisia tilanteita silmällä pi-
täen, joissa tarvittavia tietoja eläkkeen verot-
tamisesta ansiotulona ja pääomatulona ei esi-
tetä. Tällöin jako ansiotulona ja pääomatulo-
na verotettavaan osuuteen tehtäisiin arvioi-
malla. Kotimaisten vakuutusyhtiöiden olete-
taan toimivan lain edellyttämällä tavalla si-
ten, että ennen lain voimaantuloa kertyneestä 
säästöstä maksettu eläke tulee ajatellulla ta-
valla verotetuksi ansiotulona ja sen jälkeen 
kertyneistä säästöistä maksettu eläke pää-
omatulona. Säännös on tarpeen ulkomaisia 
asetelmia ajatellen. Jos esimerkiksi ulkomail-
la työskentelevä on siellä ottanut vakuutuk-
sen ja muuttaa myöhemmin Suomeen, ei ul-
komainen vakuutusyhtiö mahdollisesti ryhdy 
yhtiölle kuluja aiheuttavia selvityksiä esittä-
mään. 

Voimaantulosäännöksen 7 momenttiin si-
sältyisi kollektiivisia lisäeläkejärjestelyjä 
koskeva siirtymäsäännös. Jos verovelvollinen 
on ollut lisäeläkejärjestelyn piirissä ennen 
hallituksen esityksen antamispäivää, sovellet-
taisiin lain voimaantullessa voimassa olevia 
säännöksiä. Lisäeläkejärjestelyn siirto järjes-
telystä toiseen, esimerkiksi rekisteröidystä li-
säeläkevakuutuksesta vapaamuotoiseen kol-
lektiiviseen ryhmäeläkevakuutukseen, ei es-
täisi siirtymäsäännöksen soveltamista. 

Ehdotus merkitsee sitä, että rekisteröidyn 
kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksut 
sekä eläkekassassa tai -säätiössä järjestetyn 
lisäeläketurvan maksut olisivat kokonaan vä-
hennyskelpoisia.  

Kokonaan vähennyskelpoisia olisivat myös 
vapaamuotoisen kollektiivisen lisäeläkeva-
kuutuksen maksut, jos vakuutus voimassa 
olevan 96 §:n 1 momentin mukaisesti vastaa 
eduiltaan enintään rekisteröityä lisäeläketur-
vaa. Nykyisin rekisteröidyn lisäeläkejärjeste-
lyn mukainen kokonaiseläkkeen tavoitetaso 
on 66 prosenttia eläkepalkasta. Eläkeuudis-
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tuksen yhteydessä rekisteröityjä lisäeläkkeitä 
koskevia säännöksiä muutetaan muun ohessa 
siten, että lisäeläkkeen tavoitemäärä kiinnite-
tään laskettuna 31 päivän joulukuuta 2004 ta-
soon tuona ajankohtana voimassa olevien 
säännösten ja työsuhdetietojen mukaisesti. 
Vuoden 2004 jälkeinen palkkakehitys ei vai-
kuttaisi lisäeläkkeen määrään, sen sijaan ta-
voitemäärää korotettaisiin vuosittain palkka-
kertoimella. Rekisteröimättömän kollektiivi-
sen lisäeläkevakuutuksen maksujen vähen-
nyskelpoisuus määräytyisi lain voimaantulon 
jälkeen näiden tarkistettujen rekisteröidyn li-
säeläketurvan etuustasoa koskevien määräys-
ten mukaisesti. 

Voimaantulosäännöksen nojalla työnteki-
jän kollektiivisesta lisäeläkejärjestelystä 
maksamat maksut olisivat vähennyskelpoisia 
sen estämättä, että eläkettä voidaan lisäeläke-
järjestelyn ehtojen mukaan maksaa vanhuus-
eläkkeenä aiemmin kuin vakuutetun täytettyä 
60 vuotta. Maksujen vähennyskelpoisuutta 
eivät myöskään rajoittaisi ehdotetun 96 a §:n 
mukaiset enimmäismäärät. 

Uusia säännöksiä sovellettaisiin sen sijaan 
esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen lisä-
eläkejärjestelyn piiriin tulevien vakuutettujen 
maksujen vähennyskelpoisuuteen vuoden 
2005 alusta. 

Korotettua 62 vuoden vanhuuseläkeikää 
koskevaa vaatimusta sovellettaisiin 8 mo-
mentin mukaan jo vuodelta 2004 toimitetta-
vassa verotuksessa esityksen antamispäivänä 
tai sen jälkeen otettuihin eläkevakuutuksiin. 
Vakuutus katsotaan otetuksi, kun vakuutus-
maksuja on alettu maksaa.  

Voimaantulosäännöksen 9 momentissa sää-
dettäisiin työnantajan maksamien, työnteki-
jälle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen maksujen tuloksi lukemis-
ta koskevan 68 §:n 2 momentin soveltamisen 
edellytyksenä olevan ikärajan soveltamisesta. 
Mainitun momentin nojalla maksua ei lueta 
työntekijän tuloksi edellyttäen, että 54 d §:n 
2 momentin mukaiset edellytykset 62 vuoden 
vanhuuseläkeikää koskeva vaatimus, täytty-
vät. Ehdotetun 9 momentin mukaan ennen 
esityksen antamispäivää otettuun vakuutuk-
seen sovelletaan lain voimaantullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaisia eli 55, 
58 tai 60 vuoden ikärajoja sen mukaan, mil-
loin vakuutus on otettu. 

Rekisteröityihin YEL:n ja MYEL:n mukai-
siin rekisteröityihin eläkevakuutuksiin sovel-
lettaisiin 10 momentin mukaan pakollisia 
eläkevakuutuksia koskevia säännöksiä. Mak-
sut olisivat täysimääräisesti vähennyskelpoi-
sia ja eläke verotettaisiin ansiotulona. 

 
1.2. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta 

annettu laki  

2 §. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, 
jossa työnantaja vapautettaisiin velvollisuu-
desta maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu 
siltä osin, kuin työnantaja on maksanut työn-
tekijälleen ottamansa vapaaehtoisen yksilöl-
lisen eläkevakuutuksen maksuja enintään tu-
loverolain 68 §:n 2 momentissa mainitun 
määrän eli 8 500 euroa.  

 
1.3. Elinkeinotulon verottamisesta annet-

tu laki 

8 §. Pykälän 2 momentti kumottaisiin.  
Pykälän 3 momentin 2 kohtaan sisältyvä 

viittaus tuloverolain 34 §:n 2 momenttiin tar-
kistettaisiin sen johdosta, että nykyinen 
34 §:n 2 momentti siirtyisi ehdotuksen mu-
kaisesti 3 momentiksi. 

 
 

1.4. Verotusmenettelystä annettu laki 

16 §. Meno- ja vähennystietoja koskeva si-
vullisen yleinen tiedonantovelvollisuus. Py-
kälän 3 momenttia, jossa säädetään työnanta-
jan perimien vakuutusmaksujen ilmoittamis-
velvollisuudesta, muutettaisiin sen johdosta, 
että kollektiivisen lisäeläketurvan maksuista 
ehdotetaan säädettäväksi 96 §:n sijasta 
96 a §:ssä. 

17 §. Muita tietoja koskeva sivullisen ylei-
nen tiedonantovelvollisuus. Työnantajan 
maksamat työntekijälle ottaman vapaaehtoi-
sen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut 
vaikuttavat ehdotetun tuloverolain 54 d §:n 
mukaan verovelvollisen ottaman vapaaehtoi-
sen yksilöllisen eläkevakuutusmaksun vä-
hennyskelpoiseen määrään. Työnantajan kol-
lektiivisesta lisäeläketurvasta maksamat 
maksut vaikuttaisivat ehdotetun 96 a §:n mu-
kaan työntekijän maksuosuuden vähennys-
kelpoiseen määrään. Pykälään otettaisiin uusi 
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4 momentti, jossa työnantaja velvoitettaisiin 
ilmoittamaan ne verovelvolliset, joiden osalta 
työnantaja on maksanut vapaaehtoisia eläke-
vakuutusmaksuja. Työnantajan olisi ilmoitet-
tava myös maksamansa kollektiivisen lisä-
eläketurvan maksut työntekijäkohtaisesti. 

 
 

2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2005. Yleinen lähtökohta on, 
että vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta 
koskevia tuloverolain säännöksiä ja eläkkeen 
verottamista koskevia säännöksiä sovellettai-
siin lain voimaantulon jälkeen maksettuihin 
maksuihin ja eläkkeisiin. 

Tuloverolain voimaantuloon liittyisi kui-
tenkin joukko siirtymäsäännöksiä. Uusia 
säännöksiä sovellettaisiin jo niihin eläkeva-
kuutussopimuksiin, jotka on otettu hallituk-
sen esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen. 
Vastaavaa menettelyä on haitallisten käyttäy-
tymisvaikutusten välttämiseksi noudatettu 
aikaisemminkin eläkevakuutusten verotusta 
koskevien muutosten yhteydessä. Säännösten 
soveltaminen vasta lain voimaantulon jälkeen 
tehtäviin sopimuksiin voisi johtaa laajamit-
taiseen uusien vakuutusten ottamiseen kulu-
van vuoden jälkipuoliskolla nykyisten ikära-
jojen hyödyntämiseksi. Tämä vaarantaisi la-
kiehdotukselle asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamisen. 

 
2.1. Itse otetut vakuutukset 

Lähtökohtana on, että vuoden 2005 alun 
jälkeen maksetut vakuutusmaksut vähennet-
täisiin pääomatulosta. Vähennyskelpoisuus 
edellyttäisi, että sopimuksen mukainen van-
huuseläkkeen ikäraja on vähintään 62 vuotta. 
Vuoden 2005 alun jälkeen kertyneistä mak-
suista maksettava eläke verotettaisiin pää-
omatulona. 

Ennen hallituksen esityksen antamispäivää 
otettuihin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin 
ehdotetaan kuitenkin sovellettavaksi yhden 
vuoden mittaista siirtymäaikaa.  

Ehdotettu ikärajan korotus edellyttää ole-
massa olevan vakuutussopimuksen muutta-
mista, jotta sen perusteella 1 päivänä tammi-
kuuta 2005 ja sen jälkeen maksetut vakuu-

tusmaksut olisivat edelleen vähennyskelpoi-
sia. Verohallinnon tilastotietojen mukaan va-
kuutusmaksuja vähentäneitä henkilöitä oli 
vuonna 2003 noin 320 000. Osa maksuja vä-
hentäneistä vähentää myös puolisonsa vakuu-
tuksen maksuja Näiden tietojen perusteella 
voidaan arvioida, että sopimusten uusimis-
tarve voisi koskea enimmillään noin 350 000 
eläkesäästäjää. Monet, ehkä useimmatkin 
näistä haluavat ikärajan muuttamisen johdos-
ta tarkistaa säästösuunnitelmaansa ja eläk-
keen nostoaikaa, mikä edellyttää vakuutusyh-
tiön ja asiakkaan välisiä sopimusneuvottelu-
ja. Verotuksen rakenteen uudistamisen joh-
dosta vakuutusyhtiöt joutuvat puolestaan 
päivittämään tietojärjestelmiään. Vakuutus-
alan arvioiden mukaan sopimusneuvotteluja 
ja muita uuteen järjestelmään siirtymisen 
edellyttämiä toimenpiteitä ei käytännössä 
voida hoitaa vuoden 2005 alkuun mennessä. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että ennen halli-
tuksen esityksen antamisajankohtaa tehtyjen 
sopimusten osalta uuteen järjestelmään siir-
ryttäisiin vuoden siirtymäajan jälkeen.  

Vanhojen vakuutusten maksut vähennettäi-
siin siten vielä vuonna 2005 ansiotulosta. 
Maksut vähennettäisiin soveltaen ennen lain 
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä, 
muiden ohessa nykyisin sovellettavaa ikära-
jaa, joka vakuutuksen ottamisajankohdasta 
riippuen on 60, 58 tai 55 vuotta.  

Uusien, esityksen antamispäivänä tai sen 
jälkeen otettujen vakuutusten osalta 62 vuo-
den ikärajaa sovellettaisiin jo vuodelta 2004 
toimitettavassa verotuksessa. Vuoden 2004 
aikana tehdyt maksut vähennettäisiin ansiotu-
losta. Uusien sopimusten perusteella makset-
tava eläke olisi koko määrältään pääomatu-
loa, myös siltä osin kuin se maksetaan vuon-
na 2004 ansiotulosta vähennetyistä maksuis-
ta. Periaatteellisesti oikea ratkaisu olisi verot-
taa vuonna 2004 ansiotulosta vähennetystä 
vakuutusmaksuista kertyvästä säästöstä mak-
settava eläke ansiotulona. Tämä merkitsisi 
kuitenkin sitä, että vielä uusienkin vuonna 
2004 tehtävien vakuutusten eläkesäästö tulisi 
jakaa kahteen osaan ja seurata erikseen an-
siotulosta vähennetyistä maksuista muodos-
tuvaa, useimmiten todennäköisesti koko elä-
kesäästön määrän nähden varsin vähäistä 
säästön osaa. Ratkaisu ei ole tarkoituksen-
mukainen siitä aiheutuvaan hallinnolliseen 
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työhön ja asian vähäiseen fiskaaliseen merki-
tykseen nähden. 

 
 

2.2. Kollektiivisesti järjestetyn vapaaeh-
toisen lisäeläketurvan maksut 

Kollektiivisiin lisäeläkejärjestelyihin sovel-
lettaisiin lain voimaantullessa voimassa ollei-
ta säännöksiä, jos vakuutettu on kuulunut jär-
jestelyn piiriin ennen hallituksen esityksen 
antamispäivää. Tällöin ei sovellettaisi mak-
sujen vähennysoikeuden määrällisiä rajoittei-
ta, 60 vuoden ikärajaa eikä lakiin lisättävää 
kollektiivisen lisäeläkejärjestelyn määritel-
mää. 

Korotetun ikärajan soveltaminen työnanta-
jan järjestämiin vapaaehtoisiin lisäeläkejär-
jestelyihin samalla tavalla kuin edellä on eh-
dotettu itse otettujen vakuutusten osalta, ei 
ole perusteltua. Omaehtoisessa säästämisessä 
vanhuuseläkkeen ikäraja voidaan luontevasti 
kytkeä siihen, miltä ajalta kertynyttä säästöä 
eläkkeenä maksetaan. Sen sijaan työntekijän 
oikeutta saada työnantajan järjestämän lisä-
eläketurvan perusteella vanhuuseläkettä tie-
tyn ikäisenä ei voida perustellusti asettaa 
riippuvaksi siitä, miten työnantaja on jaksot-
tanut joustavamaksuisten vapaaehtoisten li-
säeläkejärjestelyjen maksujen maksamisen. 
Työnantajan kustantamaa eläkevakuutusta ei 
voida nähdä säästämisenä työntekijän puoles-
ta. 

Työntekijän maksuosuus kollektiivisissa 
järjestelyissä on ollut käytännössä varsin vä-
häinen. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden ryh-
mäeläkevakuutuksissa vain muutama pro-
sentti maksutulosta kertyy työntekijän mak-
samista maksuista. Kun ehdotettua 60 vuo-
den ikärajaa ei sovellettaisi vanhoihin järjes-
telyihin, ei ole fiskaalisetkaan näkökohdat 
huomioon ottaen perusteltua puuttua niihin 
myöskään maksujen vähennyskelpoisuuden 
osalta. 

 
2.3. Työnantajan ottamat vapaaehtoiset 

yksilölliset vakuutukset 

Työnantajan ottamien vapaaehtoisten yksi-
löllisten eläkevakuutusten verotuksessa ikä-
rajan merkitys liittyy siihen, onko vakuutus-
maksu katsottava työntekijän veronalaiseksi 

tuloksi. Ehdotuksen mukaan ikäraja olisi sa-
ma 62 vuotta kuin itse otetuissa vakuutuksis-
sa. Ikärajaa ei kuitenkaan sovellettaisi ennen 
hallituksen esityksen antamispäivää otettui-
hin eläkevakuutuksiin. Näissä tapauksissakin 
sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten mukaisia ikärajoja. Itse 
otettuihin vakuutuksiin sovellettavaa verotus-
tapaa, joka perustuu ennen uudistuksen voi-
maantuloa kertyneen ja sen jälkeen kertyvän 
vakuutussäästön erotteluun, ei ole edellisessä 
jaksossa esitetyistä syistä perusteltua soveltaa 
myöskään työnantajan ottamiin yksilöllisiin 
vakuutuksiin. 

Esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen 
otettuihin vakuutuksiin 62 vuoden ikärajaa 
sovellettaisiin vuoden 2005 alusta. 

 
3.  Säätämisjärjes tys  

Esityksessä ehdotettuja vapaaehtoisen yksi-
löllisen eläkevakuutusten verotusta koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin edellisessä jaksos-
sa kuvatulla tavalla myös ennen lain voi-
maantuloa tehtyihin sopimuksiin. Lailla olisi 
siten vaikutuksia olemassa oleviin sopimus-
suhteisiin. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu 
perustuslain (731/1999) 15 §:ssä turvatun 
omaisuuden suojan piiriin. Perustuslakivalio-
kunta on suhtautunut kielteisesti taannehtiva-
na pidettyyn puuttumiseen sopimussuhteisiin, 
joskaan sopimussuhteiden koskemattomuus 
ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä 
muodostunut ehdottomaksi. Varallisuusoi-
keudellisten oikeustoimien pysyvyyden suo-
jan taustalla on ajatus oikeussubjektien pe-
rusteltujen odotusten suojaamisesta taloudel-
lisissa asioissa. 

Perustuslakivaliokunnan ratkaisuista ilme-
nee omaisuudensuojasäännökseen liittyvä pe-
riaate, jonka mukaan yksityishenkilöiden 
luottamusta ja perusteltuja taloudellisia odo-
tuksia tulee kunnioittaa. Perusteltujen odo-
tusten suojaan liittyy oikeus luottaa sopimus-
suhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja vel-
vollisuuksia koskevan lainsäädännön pysy-
vyyteen niin, että sopimusosapuolten oikeus-
asemaa ei voida näitä seikkoja tavallisella 
lailla sääntelemättä kohtuuttomasti heikentää. 

Luottamuksensuojan ja perusteltujen odo-
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tusten kunnioittamisen periaate edellyttää, et-
tä yksilön luottamusta tulee kunnioittaa sitä 
vahvemmin, mitä perustellummasta ja konk-
reettisemmasta varallisuusarvoisesta oikeu-
desta tai odotuksesta on kysymys. Erityisesti 
on kunnioitettava sellaisten etuuksien pysy-
vyyttä, jotka ovat jo erääntyneet maksetta-
viksi. Luottamusta epämääräisempien ja vas-
ta pitkän ajan päästä mahdollisesti realisoitu-
vien taloudellisten odotusten osalta ei ole 
tarpeen suojata yhtä tehokkaasti. 

Perusoikeutta rajoittavan tai siihen puuttu-
van sääntelyn tulee olla perusteiltaan hyväk-
syttävää sekä painavan yhteiskunnallisen tar-
peen vaatimaa ja välttämätöntä hyväksyttä-
vän tarkoituksen saavuttamiseksi. Lisäksi 
sääntelyn on oltava oikeasuhteista niin, että 
perusoikeuteen puuttuminen ei saa johtaa yk-
silöiden kannalta kohtuuttomiin lopputulok-
siin. 

Perustuslain omaisuudensuojaa koskevasta 
säännöksestä ei voida johtaa ehdotonta taan-
nehtivan verolain kieltoa. On kuitenkin kat-
sottu, että yksilöiden luottamusta ja oikeutet-
tuja taloudellisia odotuksia tulee kunnioittaa 
myös verolainsäädännössä ja taannehtivaa 
puuttumista tällaisiin odotuksiin tulee pyrkiä 
välttämään.  

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (SopS 
63/1999) tulkintakäytännöstä ilmenee vaati-
mus, että omaisuuteen puuttuvat toimet eivät 
saa olla kohtuuttomia. Omaisuuteen puuttu-
van lain tulee olla oikeassa ja järkevässä suh-
teessa lain tavoitteiden kanssa. Ihmisoikeus-
sopimuksen 1 lisäpöytäkirjan omaisuuden-
suojaa koskeva 1 artikla ei kuitenkaan kiellä 
taannehtivaa verolainsäädäntöä sellaisenaan. 
Veroasioissa valtioilla on katsottu olevan laa-
ja harkintavalta. 

Uudistuksella ei ole välittömiä vaikutuksia 
vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön väli-
sestä eläkevakuutussopimuksesta johtuviin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Maksujen vä-
hennyskelpoisuuden edellytysten muuttumi-
nen vuoden 2006 alusta ikärajan osalta mer-
kitsee kuitenkin käytännössä sitä, että elä-
kesäästäjälle ei olisi taloudellisesti mielekäs-
tä jatkaa säästämistä eläkevakuutussopimuk-
sella ennen 62 vuoden ikää maksettavaa van-
huuseläkettä varten, koska maksun vähen-
nyskelvottomuudesta huolimatta aikanaan 
maksettava eläke olisi veronalaista tuloa. 

Vähennysoikeuden säilyttäminen edellyttää, 
että vakuutussopimusta muutetaan. Pelkäs-
tään sitä, että sopimuksia joudutaan muutta-
maan vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuu-
den säilyttämiseksi, ei kuitenkaan sinänsä 
voitane pitää puuttumisena perustuslaissa 
turvattuun omaisuudensuojaan.  

Sopimuksen muuttaminen vähennysoikeu-
den säilyttämiseksi merkitsee kuitenkin sitä, 
että vuoden 2005 jälkeen maksettavista mak-
suista kertyvää eläkettä voitaisiin maksaa 
vanhuuseläkkeenä vasta 62-vuotiaana. Jos 
säästäjä ei ole vuoden 2005 loppuun mennes-
sä ehtinyt säästää tavoitteena ollutta määrää, 
ennen 62 ikävuotta maksettava eläke jää aja-
teltua pienemmäksi. Seurauksena voi olla 
myös se, että säästäjä joutuu lykkäämään va-
paaehtoiselle eläkkeelle jäämistä. 

Ikärajaa koskevan muutoksen taloudelliset 
vaikutukset eläkesäästäjän kannalta riippuvat 
kunkin säästäjän tilanteesta. Uudistuksella ei 
ole vaikutuksia niiden säästäjien asemaan, 
jotka ovat saavuttaneet säästötavoitteen tai 
saavuttavat sen vuoden 2005 loppuun men-
nessä. Käytettävissä ei ole luotettavia tietoja 
siitä, paljonko tällaisia vakuutuksenottajia 
vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustu-
vaa eläkettä jo saavien noin 25 000 henkilön 
lisäksi on.  

Eläkettä tällä hetkellä säästäviä voidaan ar-
vioida olevan noin 350 000. Verohallinnon 
tilastojen mukaan vuonna 2003 vapaaehtoi-
sen eläkevakuutuksen maksuja vähentänei-
den verovelvollisten määrä oli noin 320 000. 
Osa vähennetyistä maksuista kohdistuu puo-
lison vakuutukseen, joten vakuutettuja on 
mainittua määrää enemmän. Kuluvan vuoden 
tammi- ja helmikuun aikana uusia vakuutuk-
sia on Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tilas-
tojen mukaan otettu runsaat 4 000. Osa aktii-
visesti säästävistä voi ikärajan korotuksesta 
huolimatta saavuttaa tavoitellun eläketason 
eläkkeen maksuaikaa muuttamalla siten, että 
esimerkiksi ikävuosina 58—66 maksettavak-
si ajateltu eläke maksetaan suunnitellun mää-
räisenä 58 ja 62 ikävuoden välillä ennen 
vuoden 2005 loppua kertyneestä säästöstä ja 
sen jälkeen kertynyttä säästöä käytetään 62 
vuoden jälkeen maksettava eläkkeen mak-
suun. 

Suurin vaikutus ikärajan korotuksella on 
niille säästäjille, joille ei ehdi kertyä riittä-
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västi eläkesäästöä suunnitellun tasoisen, en-
nen 62 ikävuotta maksettavan eläkkeen saa-
miseksi. Tämä koskee erityisesti viime vuo-
sien aikana eläkesäästämisen aloittaneita, 
mutta myös niitä pidempään säästäneitä, jot-
ka ovat maksaneet pienempiä maksuja. 

Esityksen arvioinnissa valtiosääntöoikeu-
delliselta kannalta lienee keskeisintä se, onko 
eläkesäästäjille katsottava muodostuneen 
eläkevakuutusten verotuksessa sovellettavan 
ikärajan osalta sellaisia perusteltuja odotuk-
sia, joiden johdosta ikärajan korotusta ei voi-
taisi toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. Tässä arvioinnissa on tarkasteltava 
sitä, millä perusteella tällaisia odotuksia on 
katsottava syntyneen ja minkälaisia muutok-
sia vastaan nämä odotukset suojaavat.  

Veromuutosten voimaantuloon on verrat-
tain harvoin liittynyt siirtymäsäännöksiä, 
joilla muutosten vaikutuksia olisi rajoitettu 
koskemaan vasta voimaantulon jälkeen tehty-
jä yksityisoikeudellisia oikeustoimia. Vero-
lainsäädäntöä on päin vastoin useasti lähihis-
toriankin aikana muutettu tavoilla, joilla on 
ollut vaikutuksia pitkäaikaisiin sopimussuh-
teisiin. Näin on menetelty muun muassa tiu-
kennettaessa myyntivoittoverotusta tai talle-
tuskorkojen verotusta. Muutokset on katsottu 
voitavan toteuttaa tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. Tämä mahdollisuus on tärke-
ää, jotta eduskunta voisi tehokkaasti käyttää 
sille perustuslain 3 §:ssä annettua valtaa päät-
tää valtiontaloudesta. Varsinaisesti taanneh-
tivasta lainsäädännöstä ei ole ollut kysymys, 
sillä itse veroseuraamukset ovat kohdistuneet 
vasta lain voimantulon jälkeiseen aikaan. 

Kun vakuutusmaksujen vähennyskelpoi-
suuden edellytykseksi vuoden 1992 muutok-
sen yhteydessä asetettiin 58 vuoden ikäraja, 
ja kun ikäraja vuonna 1999 nostettiin 60 vuo-
teen, muutosta sovellettiin vain uusiin sopi-
muksiin. Näiden muutosten johdosta on saa-
tettu katsoa, että vakuutuksenottajille olisi 
muodostunut perusteltuja odotuksia siitä, että 
näin olisi meneteltävä myös tulevien muutos-
ten yhteydessä. 

Ei voitane kuitenkaan tehdä sitä johtopää-
töstä, että eläkesäästäjille olisi mainittujen 
kahden lainsäädäntömuutoksen yhteydessä 
omaksutun ratkaisun perusteella syntynyt 
valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta 
merkityksellisiä perusteltuja odotuksia, jotka 

suojaisivat ikärajaan liittyviltä, olemassa ole-
viin sopimuksiin kohdistuvilta muutoksilta 
niiden sisällöstä riippumatta. Arvioitaessa ai-
empien uudistusten perusteella mahdollisesti 
syntyneiden odotusten merkitystä on otettava 
huomioon se, että nyt ehdotettu uudistus 
poikkeaa rakenteeltaan aikaisemmista uudis-
tuksista. Ehdotettu ikärajan korotus on osa 
laajempaa rakenteellista uudistusta, mihin 
liittyy se, että eläkesäästö jaettaisiin kahteen 
osaan ja eläkettä verotettaisiin eri tavalla siitä 
riippuen, kummasta osasta eläke maksetaan. 
Muutos ei ole taannehtiva sillä tavoin, että 
siinä puututtaisiin olemassa oleviin varalli-
suusarvoihin tai oikeuteen saada eläkettä so-
vitun mukaisesti jo kertyneestä eläkesäästös-
tä. Vuoden 2005 loppuun mennessä kertynyt 
eläkesäästö olisi nostettavissa alkuperäisen 
sopimuksen mukaisesta eläkeiästä. Perustus-
lakivaliokunnan ratkaisukäytäntöä käsillä 
olevaan tapaukseen rinnastettavista tapauk-
sista ei ole. 

Uudistuksen merkittävin taloudellinen vai-
kutus eläkesäästäjän kannalta on siinä, että 
ennen 62 ikävuotta maksettavan eläkkeen ta-
so voi, säästäjän tilanteesta riippuen, jäädä 
suunniteltua matalammalle tasolle.  

Jos osapuolet sopivat eläkkeen maksuajan 
myöhentämisestä, säästäjälle voi tulla lisä-
kustannuksia eläkevakuutukseen mahdolli-
sesti liittyvän kuolemanvaravakuutuksen 
maksujen noususta. Tähän ei kuitenkaan ole 
pakottavaa syytä esitetyn ikärajan korotuksen 
johdosta.  

Ikärajan korotuksen tavoitteena on tukea 
eläkeuudistuksen eläke- ja työvoimapoliitti-
sia vaikutuksia. Tarkoitus on poistaa vero-
tuksen kautta annettava tuki sellaiselta sääs-
tämiseltä, joka mahdollistaa ennenaikaisen 
eläkkeelle siirtymisen. Tavoitteena on osal-
taan myöhentää eläkkeelle siirtymistä ja pi-
dentää työssäoloaikaa kansantalouden ja elä-
kejärjestelmän rahoituksen kannalta väestön 
ikärakenteen epäsuotuisan kehityksen tasa-
painottamiseksi. Näiden eläkejärjestelmän 
uudistamisen tavoitteiden tärkeydestä vallit-
see melko laaja yksimielisyys. 

Eläkesäästämisen suosio on viime vuosina 
kasvanut merkittävästi. Vuoden 2003 lopussa 
itse otettujen vapaaehtoisten eläkevakuutus-
sopimusten määrä oli 425 000. Näistä runsaat 
225 000 on tehty vuosina 2000—2003. Uusi-
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en vakuutusten määrä on vuosittain noussut 
ja vakuutuksenottajien keski-ikä on alentu-
nut. 

Eläkesäästäjien suurella määrällä on perus-
teltu tarvetta lieventää uudistuksen vaikutuk-
sia. Eläkevakuutusten suuren määrän vuoksi 
on toisaalta selvää, että olemassa oleviin elä-
kevakuutuksiin kohdistuvan verotuen jatka-
minen nykyisten vanhuuseläkkeen ikärajojen 
säilyessä vaikeuttaa olennaiselta osin ikära-
jan korottamisella tavoiteltujen vaikutusten 
saavuttamista. Enin osa vakuutuksista olisi 
62 vuotta alemman vanhuuseläkeiän piiriin 
kuuluvia vielä hyvin pitkään. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on ollut 
esillä mahdollisuus pehmentää ikärajan koro-
tuksen vaikutusta siten, että korotettu ikäraja 
tulisi voimaan vasta useamman vuoden mit-
taisen siirtymäajan jälkeen. Tällaista ratkai-
sua voidaan perustella kohtuusnäkökohdilla 
ajatellen erityisesti lähellä eläkeikää olevia 
säästäjiä. On myös viitattu siihen, että näin 
voitaisiin välttää kustannuksia aiheuttavat 
sopimusehtojen tarkistukset ja siihen liittyvät 
sopimusneuvottelut. 

Mainitun kaltainen siirtymäsääntely ei kui-
tenkaan olisi vaikutuksiltaan perusteltu. Se ei 
käytännössä merkittävästi parantaisi useim-
pien lähellä eläkeikää olevien asemaa, joiden 
kohdalla kohtuusnäkökohdat selvimmin 
puoltaisivat siirtymäaikaa. Lähellä eläkeikää 
jo olevat ja säästämistavoitteensa siten lähes 
saavuttaneet voisivat pääsääntöisesti ilman 
siirtymäaikaakin saavuttaa tavoitellun eläke-
tason muuttamalla vanhasta säästöstä mak-
settavan eläkkeen maksamisaikaa. Siirty-
mäsääntely tekisi suurelta osin tarkoitukset-
tomaksi ikärajan korotuksen vuosina 2000—
2003 säästämisen aloittaneiden 225 000 sääs-
täjän osalta. Näille 60 vuoden vähimmäiselä-
keiän piiriin kuuluville usean vuoden siirty-
mäaika mahdollistaisi usein riittävän eläketa-
son ikävuosiksi 60 ja 61, jolloin eläkkeelle 
siirtymisen myöhentämisen tavoite jäisi 
olennaisesti saavuttamatta. Tämä eläkesääs-
täjien selvä enemmistö on keski-iältään ai-
empaa nuorempaa, ja säästämisen vasta aloit-
taneina heillä on aikaa sopeutua taloudelli-
sesti ehkä vasta kolmenkin vuosikymmenen 
kuluttua koittavaan eläkeaikaan. Kohtuusnä-

kökohdat eivät tämän vuoksi erityisesti puol-
la juuri tämän säästäjäryhmän eduksi vaikut-
tavaa siirtymäaikaa. 

Edellä tarkoitetun kaltaisella siirtymävai-
heen sääntelyllä ei myöskään pääosin vältet-
täisi tarvetta muuttaa jo tehtyjä sopimuksia. 
Vaikka siirtymäajalla turvattaisiin mahdolli-
suus säästää pidempään ennen 62 ikävuotta 
maksettavaa eläkettä varten, suuri osa säästä-
jistä haluaisi todennäköisesti varata oikeuden 
maksujen vähentämiseen myös siirtymäajan 
päätyttyä myöhempään ikään kohdistuvaa 
eläkettä varten. Siirtymävaihe asettaisi lisäksi 
säästäjät eriarvoiseen asemaan varallisuus-
aseman perusteella, koska säästäjillä ei ole 
samanlaisia taloudellisia edellytyksiä sopeut-
taa maksusuunnitelmaansa siirtymäajan vä-
hennysoikeuden hyödyntämiseksi. 

Toteuttamiskelpoisiksi vaihtoehdoiksi jää-
vät näin ollen määräiän soveltaminen vain 
uusiin sopimuksiin tai sen soveltaminen 
myös aiemmin tehtyihin sopimuksiin ehdote-
tun yhden vuoden siirtymäajan jälkeen, eli 
vuoden 2006 alusta. Ikärajan korotukselle 
asetettujen eläkepoliittisten tavoitteiden tär-
keyden vuoksi hallitus on päätynyt jälkim-
mäiseen vaihtoehtoon. 

Kuten aiemmin on todettu, käsillä olevaan 
rinnastettavista tapauksista ei ole perustusla-
kivaliokunnan kannanottoja. Hallituksen ar-
vion mukaan laki ei asettaisi sellaisia perus-
oikeuksien rajoituksia, joiden vuoksi esitystä 
ei sen yhteiskunnalliseen merkitykseenkin 
nähden voitaisi käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin 
suotavana, että asiasta pyydetään perustusla-
kivaliokunnan lausunto. 

Eräissä kannanotoissa on asetettu kyseen-
alaiseksi myös se, onko siirtyminen vanhojen 
sopimusten osalta pääomatuloverotukseen 
perustuslain mukaista. Kun muutos koskisi 
yhdenmukaisesti sekä säästämisvaihetta että 
eläkkeen verottamista, kysymys on itse asias-
sa vain marginaaliveron alentamisesta. Näin 
ollen uudistus ei tältä osin voine olla perus-
oikeuksien vastainen. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 107 § 1 momentti 

ja 143 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 143 §:n 5 momentti laissa 896/2001,  
muutetaan 34 §, 58 §:n 4 mom., 68, 96, 132 ja 133 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 34 § osaksi laissa 1170/1998, 58 §:n 4 momentti laissa 1502/1993, 

68 § osaksi laissa 1549/1995 ja 96 § laeissa 1218/1999 ja 896/2001 sekä 133 § laissa 
996/1996, ja 

lisätään lakiin uusi 34 a ja 54 d §, 60 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 96 a ja 131 a § sekä 
134 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

34 § 

Henkilövakuutukseen perustuvien vakuutus-
korvausten veronalaisuus 

Henkivakuutuksen sekä 34 a §:ssä tarkoite-
tun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuu-
tuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on ve-
ronalaista pääomatuloa ja muun henkilöva-
kuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on 
veronalaista ansiotuloa siten kuin jäljempänä 
säädetään.  

Henkivakuutuksena pidetään vain sellaista 
vakuutussopimusta, jossa on sovittu vakuute-
tusta ja edunsaajasta ja joka kuuluu henkiva-
kuutusluokkiin 1 a, 1 c, 2 ja 3 sen mukaan 
kuin vakuutuslainsäädännössä tai sen nojalla 
säädetään. Henkivakuutukseen sisältyvän 
riskin tulee lisäksi vastata sosiaali- ja terve-
ysministeriön ohjeistuksessaan noudattamia 
perusteita. Henkivakuutussuorituksena pide-
tään säästösumman lisäksi myös vakuutus-
maksujen palautuksena tai takaisinostolla 
saatua määrää samoin kuin muutosarvoa eli 
sitä arvoa, joka on luettu vakuutuksenottajan 
hyväksi muutettaessa vakuutusta muunlai-
seksi vakuutukseksi. 

Henkivakuutukseen perustuvasta vakuutus-
suorituksesta on veronalaista vain vakuutuk-
sen tuotto, jos: 

1) vakuutussuoritus vakuutussopimuksen 
mukaan maksetaan säästösummana eli kerta-

suorituksena tai useampana eränä lyhyempä-
nä kuin kahden vuoden aikana vakuutetun 
saavutettua määräiän; ja  

2) vakuutussuoritus tulee vakuutussopi-
muksen mukaan vakuutuksenottajalle itsel-
leen tämän ollessa vakuutettuna tai vakuu-
tuksenottajan puolisolle, vakuutuksenottajan 
suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 
olevalle perilliselle, ottolapselle tai tämän 
rintaperilliselle, kasvattilapselle taikka puoli-
son lapselle. 

Henkivakuutuksen tuotto on pääomatuloa 
silloinkin, kun 3 momentissa tarkoitetut edel-
lytykset täyttävän vakuutuksen on ottanut 
vakuutetun työnantaja. 

Jos vakuutussopimus sisältää useita vakuu-
tuksia, verotuksessa vakuutusmaksu jaetaan 
eri vakuutuksille vakuutusmatemaattisin pe-
rustein. 
 

34 a § 

Luonnollisen henkilön ottamaan vapaaehtoi-
seen yksilölliseen eläkevakuutukseen perus-
tuvat eläkkeet ja muut vakuutussuoritukset 

Veronalaista pääomatuloa on verovelvolli-
sen tai tämän puolison ottamaan vapaaehtoi-
seen yksilölliseen eläkevakuutukseen perus-
tuva eläke ja muu vakuutussuoritus. Pääoma-
tuloa on myös tällaiseen vakuutukseen perus-
tuva perhe-eläke, jos eläkkeen saajana on va-
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kuutetun rintaperillinen, puoliso tai tämän 
rintaperillinen. 

Kertamaksullinen eläke on veronalaista an-
siotuloa siten kuin 81 §:ssä säädetään. 

Vapaaehtoisena eläkevakuutuksena pide-
tään sellaista vanhuuseläkevakuutusta ja per-
he-eläkevakuutusta sekä tällaiseen vakuutuk-
seen liittyvää työkyvyttömyyseläkevakuutus-
ta ja työttömyyseläkevakuutusta, johon pe-
rustuva eläke on tarkoitettu maksettavaksi 
toistuvina erinä puolivuosittain tai lyhyem-
min väliajoin vakuutetun tai edunsaajan jäl-
jellä olevan eliniän tai vähintään kahden 
vuoden ajan. 

Jos vakuutukseen perustuva eläke makse-
taan 3 momentista poiketen lyhyempänä kuin 
kahden vuoden aikana tai jos eläke tai muu 
suoritus maksetaan 54 d §:n 2 momentin vas-
taisesti, maksettu määrä luetaan pääomatu-
loksi 50 prosentilla korotettuna. Korotusta ei 
kuitenkaan määrätä siltä osin kuin verovel-
vollinen osoittaa, että vakuutuksen maksuja 
ei ole vähennetty Suomen verotuksessa. 
 
 

54 d § 

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksut 

Verovelvollisella on oikeus vähentää oman 
34 a §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen yksilöl-
lisen eläkevakuutuksensa maksuja 5 000 eu-
roa vuodessa. Vähennyskelpoinen enim-
mäismäärä on kuitenkin 2 500 euroa, jos ve-
rovelvollisen työnantaja on verovuonna mak-
sanut verovelvolliselle ottamansa vapaaeh-
toisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu-
ja. Vähennysoikeus koskee vakuutusta, jonka 
on ottanut verovelvollinen tai tämän puoliso 
ja jossa verovelvollinen on vakuutettuna.  

Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, 
että vakuutussopimuksen mukaan eläkettä 
aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisin-
taan vakuutetun täytettyä 62 vuotta ja että 
vakuutusta ei voida takaisinostaa mainittua 
ikää aikaisemmin muilla vakuutetun olosuh-
teisiin liittyvillä perusteilla kuin vakuutetun 
vähintään vuoden kestäneen työttömyyden 
tai pysyvän työkyvyttömyyden, puolison 
kuoleman tai avioeron perusteella. Kerta-
maksullisen eläkevakuutuksen maksut eivät 

ole vähennyskelpoisia.  
Mitä 1 momentissa säädetään työnantajan 

ottamasta vakuutuksesta sovelletaan vastaa-
vasti vakuutukseen, jonka avoin yhtiö on ot-
tanut yhtiömiehelleen, kommandiittiyhtiö 
vastuunalaiselle yhtiömiehelleen ja osakeyh-
tiö sellaiselle osakkaalleen, jota ei työnteki-
jäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mainit-
tua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana. 

Muusta kuin Euroopan Talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa asuvasta tai siellä kiin-
teästä toimipaikasta toimivasta vakuutuslai-
toksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia. 
Ulkomailta Suomeen muuttaneen henkilön, 
lukuun ottamatta henkilöä, joka on ollut 
Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai-
kana, maksamat tällaisen vakuutuksen mak-
sut ovat kuitenkin 1—3 momentin mukaisesti 
vähennyskelpoisia hänen verotuksessaan 
muuttovuodelta ja kolmelta sitä seuraavalta 
vuodelta, jos maksut perustuvat vakuutuk-
seen, joka on otettu vähintään yhtä vuotta 
ennen henkilön Suomeen muuttamista. 
 
 

58 § 

Korkomenot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verovelvollisella ei ole myöskään oikeutta 

vähentää korkoa, joka kohdistuu  
1) korkotulon lähdeverosta annetussa laissa 

tarkoitettuun korkotuloon tai mainitun lain 
mukaisen joukkovelkakirjan luovutuksen yh-
teydessä saatuun jälkimarkkinahyvitykseen;  

2) vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkeva-
kuutukseen. 
 
 

60 § 

Alijäämä ja pääomatulolajin tappio 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 54 d §:ssä tarkoitetut vakuutusmak-

sut vähennetään pääomatuloista 1 momentis-
sa tarkoitettujen vähennysten jälkeen. Jos vä-
hennysten yhteismäärä on suurempi kuin ve-
ronalaisten pääomatulojen yhteismäärä, ve-
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rovelvollisella on oikeus tehdä verosta 
131 a—134 a §:ssä tarkoitettu erityinen ali-
jäämähyvitys. Vakuutusmaksujen perusteella 
ei vahvisteta pääomatulolajin tappiota. 
 
 

68 § 

Työnantajan maksamat vakuutusmaksut 

Työnantajan maksamat työntekijän säästö-
henkivakuutuksen ja vapaaehtoisen yksilölli-
sen eläkevakuutuksen maksut ovat vakuute-
tun veronalaista ansiotuloa. 

Työnantajan maksamat työntekijälleen ot-
taman 54 d §:n 2 momentissa säädetyt edel-
lytykset täyttävän vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen maksut katsotaan vakuute-
tun veronalaiseksi ansiotuloksi kuitenkin 
vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä vero-
vuonna ylittää 8 500 euroa.  

Jos verovelvollisella on eri työnantajien ot-
tamia 2 momentissa tarkoitettuja vakuutuk-
sia, mainittuun enimmäismäärään luetaan 
kaikkien työnantajien maksamat maksut.  

Mitä tässä pykälässä säädetään työnantajan 
ottamasta vakuutuksesta sovelletaan vastaa-
vasti vakuutukseen, jonka avoin yhtiö on ot-
tanut yhtiömiehelleen, kommandiittiyhtiö 
vastuunalaiselle yhtiömiehelleen ja osakeyh-
tiö sellaiselle osakkaalleen, jota ei työnteki-
jäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mainit-
tua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana.  

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
työnantajan maksamat maksut, jos vakuutus 
on otettu muualta kuin Euroopan Talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa asuvasta tai siel-
lä kiinteästä toimipaikasta toimivasta vakuu-
tuslaitoksesta. Ulkomailta Suomeen muutta-
neen henkilön, lukuun ottamatta henkilöä, 
joka on ollut Suomessa yleisesti verovelvol-
linen Suomeen muuttamista edeltäneiden vii-
den vuoden aikana, veronalaista ansiotuloa 
eivät ole muuttovuonna ja kolmena sitä seu-
raavana vuotena työnantajan maksamat täl-
laisen vakuutuksen maksut siltä osin, kuin 
maksut eivät ylitä 8 500 euroa, jos maksut 
perustuvat vakuutukseen, joka on otettu vä-
hintään yhtä vuotta ennen henkilön Suomeen 
muuttamista. 
 

96 § 

Pakollisen eläkevakuutuksen maksut 

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan lakisääteinen työnteki-
jän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu 
sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläke-
vakuutuksesta suorittamansa maksut.  

Verovelvollisen oman tai hänen puolisonsa 
eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoi-
suuden edellytyksenä on lisäksi, ettei saman 
vakuutuksen maksuja ole vähennetty elinkei-
notulosta tai maatalouden tulosta. 

Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vä-
hennetään sen puolison ansiotuloista, joka on 
vaatinut vähennystä. Vaatimus on esitettävä 
ennen vähennysvuodelta toimitettavan vero-
tuksen päättymistä. Jollei vähennystä voida 
tehdä siten kuin puolisot ovat sitä vaatineet, 
se tehdään ensisijaisesti sen puolison tuloista, 
jonka valtionverotuksen puhtaan ansiotulon 
määrä on suurempi. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään pa-
kollisesta eläkevakuutuksesta, sovelletaan 
vastaavasti yrittäjien eläkelain (468/1969) ja 
maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mu-
kaiseen eläkevakuutukseen, jonka ottaminen 
ei työtulon vähäisyyden tai viljelmän koon 
johdosta ole pakollista. Sama koskee vastaa-
vaa ulkomaista eläkevakuutusta. 
 

96 a § 

Kollektiivisen lisäeläketurvan maksut 

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan eläkesäätiössä, eläke-
kassassa tai vakuutusyhtiössä kollektiivisesti 
järjestetystä lisäeläketurvasta suorittamiansa 
maksuja 5 prosenttia eläketurvan järjestäneen 
työnantajan verovelvolliselle verovuonna 
maksaman palkan määrästä, kuitenkin enin-
tään 5 000 euroa vuodessa. Maksut eivät ole 
vähennyskelpoisia siltä osin kuin niiden mää-
rä ylittää työnantajan lisäeläketurvasta mak-
saman määrän. Vähennyskelpoisuuden edel-
lytyksenä on lisäksi, että eläkettä aletaan 
vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisintaan va-
kuutetun täytettyä 60 vuotta. 

Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoite-
taan työnantajan työntekijöistä koostuvalle 
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henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista lisä-
eläketurvaa, jonka henkilöpiiri on määritelty 
ryhmittäin työalan tai muun siihen verratta-
van perusteen mukaan siten, ettei se tosiasi-
assa kohdistu nimettyihin tai muutoin yksi-
löllisesti määrättyihin henkilöihin. Kollektii-
visena lisäeläketurvana ei pidetä järjestelyä, 
joka on tarkoitettu koskemaan vain yhtä 
työnantajan palveluksessa olevaa henkilöä 
kerrallaan. 

Muusta kuin Euroopan Talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa asuvasta tai siellä kiin-
teästä toimipaikasta toimivasta vakuutuslai-
toksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia. 
Ulkomailta Suomeen muuttaneen henkilön, 
lukuun ottamatta henkilöä, joka on ollut 
Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai-
kana, maksamat tällaisen vakuutuksen mak-
sut ovat vähennyskelpoisia hänen verotuk-
sessaan muuttovuodelta ja kolmelta sitä seu-
raavalta vuodelta, jos maksut perustuvat va-
kuutukseen, joka on otettu vähintään yhtä 
vuotta ennen henkilön Suomeen muuttamis-
ta. 
 

131 a § 

Erityinen alijäämähyvitys 

Jos luonnollisen henkilön 60 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen vähennysten ja 54 d §:n 
nojalla vähennyskelpoisten vakuutusmaksu-
jen yhteismäärä on suurempi kuin veronalais-
ten pääomatulojen yhteismäärä, pääomatulo-
jen tuloveroprosentin mukainen osuus yli 
menevästä osasta, kuitenkin enintään pää-
omatulojen tuloveroprosentin mukainen 
osuus vakuutusmaksuista, vähennetään an-
siotulon verosta (erityinen alijäämähyvitys). 
 

132 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovelvol-
lisen valtionverosta 

Alijäämähyvitykset vähennetään verovel-
vollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta 
tuloverosta sen jälkeen, kun verosta on vä-
hennetty valtionverotuksen invalidivähennys 
ja valtionverotuksen elatusvelvollisuusvä-

hennys. Pelkästään ansiotuloista menevästä 
valtion tuloverosta vähennettävä määrä on 
kuitenkin enintään kolme neljäsosaa alijää-
mähyvitysten määrästä. 

Erityinen alijäämähyvitys vähennetään en-
sisijaisesti ansiotulosta valtiolle suoritetta-
vasta tuloverosta sen jälkeen, kun verosta on 
vähennetty muut verosta tehtävät vähennyk-
set. Erityinen alijäämähyvitys vähennetään 
alijäämähyvityksen jälkeen. 
 

133 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovelvol-
lisen eri veroista 

Se osa alijäämähyvityksistä, jota ei ole vä-
hennetty 132 §:n mukaan pelkästään valtion-
verosta, vähennetään verovelvollisen valtiol-
le suoritettavasta tuloverosta, kunnal-
lisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmak-
susta ja kirkollisverosta. Hyvitykset jaetaan 
tällöin vähennettäväksi eri veroista näiden 
verojen määrän suhteessa 132 §:n mukaan 
tehdyn vähennyksen jälkeen. 

Siltä osin kuin erityinen alijäämähyvitys 
ylittää ansiotulosta suoritettavan tuloveron 
määrän, se vähennetään kunnallisverosta, va-
kuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkol-
lisverosta näiden verojen suhteessa sen jäl-
keen, kun näistä veroista on tehty muut niihin 
kohdistuvat vähennykset. 
 

134 § 

Alijäämähyvitysten siirtäminen puolisolle 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään alijäämähy-

vityksestä, sovelletaan vastaavasti erityiseen 
alijäämähyvitykseen. Erityinen alijäämähyvi-
tys vähennetään puolison verosta kuitenkin 
ilman vaatimusta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005. Lakia sovelletaan lain voimaan-
tulopäivänä ja sen jälkeen maksettaviin va-
kuutusmaksuihin ja eläkkeisiin sekä muihin 
eläkevakuutuksen perusteella maksettuihin 
suorituksiin jäljempänä säädetyin poikkeuk-
sin. 

Viimeistään 5 päivänä toukokuuta 2004 
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otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkeva-
kuutuksen maksut vähennetään verovuonna 
2005 ansiotulosta tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
Jos vähennysoikeus edellyttää selvitystä tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleen 
tuloverolain 96 §:n 2 tai 3 momentissa tar-
koitettujen edellytysten täyttymisestä, vero-
velvollinen voi vähentää enintään sen mää-
rän, jonka hän olisi voinut vähentää vero-
vuonna 2004. Vakuutus katsotaan otetuksi, 
kun vakuutussopimuksen mukaisia maksuja 
on alettu maksaa. 

Verovuonna 2005 verovelvollinen voi vä-
hentää 2 momentissa tarkoitetun ja 6 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen otetun va-
paaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksuja yhteensä enintään 8 500 euroa. Täl-
löin vähennetään ensisijaisesti ensiksi maini-
tun vakuutuksen maksut. 

Poiketen siitä, mitä tämän lain 34 a §:ssä 
säädetään, viimeistään 5 päivänä toukokuuta 
2004 otetun 34 a §:ssä tarkoitetun vapaaeh-
toisen yksilöllisen eläkevakuutuksen perus-
teella maksettava eläke ja muu vakuutussuo-
ritus on veronalaista ansiotuloa siltä osin 
kuin eläke tai muu vakuutussuoritus makse-
taan ennen lain voimaantuloa tai verovuonna 
2005 maksetuista maksuista kertyneestä va-
kuutussäästöstä ja sille vakuutusaikana ker-
tyneestä tuotosta.  

Vakuutusyhtiön on veroviranomaisen 
pyynnöstä esitettävä viimeistään 5 päivänä 
toukokuuta 2004 otetun yksilöllisen vapaaeh-
toisen eläkevakuutussopimuksen osalta tiedot 
vakuutussäästön määrästä, säästön karttumi-
sesta sekä tästä säästöstä maksetuista eläk-
keistä samoin kuin muut verotusta varten tar-
peelliset tiedot. 

Jos verovelvollinen on ottanut yksilöllisen 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen viimeistään 
5 päivänä toukokuuta 2004 ja vakuutusmak-
suja on maksettu vuoden 2005 jälkeen eikä 
4 momenttia voida soveltaa sen johdosta, että 
5 momentissa tarkoitettuja tietoja ei ole luo-
tettavasti saatu, vakuutuksen perusteella 
maksettu eläke jaetaan saadun selvityksen 
perusteella arvioimalla ansio- ja pääomatu-
loksi. 

Kollektiiviseen lisäeläkejärjestelyyn sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä verovuodesta 2005 alkaen, 
jos verovelvollinen on ollut työnantajan jär-
jestämän kollektiivisen lisäeläkejärjestelyn 
piirissä 5 päivänä toukokuuta 2004.  

Eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeuden 
edellytyksenä olevaa 62 vuoden ikärajaa so-
velletaan 6 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen otettaviin vakuutuksiin verovuodesta 
2004 alkaen. Vakuutus katsotaan otetuksi, 
kun vakuutussopimuksen mukaisia maksuja 
on alettu maksaa. 

Tämän lain 68 §:n 2 momentin soveltami-
sen edellytyksenä olevaa 54 d §:n 2 momen-
tin mukaista ikärajaa sovelletaan 6 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen otettaviin 
vakuutuksiin. Viimeistään 5 päivänä touko-
kuuta 2004 otettuihin vakuutuksiin sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa olleiden 
säännösten mukaista ikärajaa. 

Rekisteröityjen yrittäjien eläkelaissa ja 
maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetun li-
säeläkevakuutuksen maksujen vähennyskel-
poisuuteen ja sen perusteella maksetun eläk-
keen verotukseen sovelletaan, mitä tässä lais-
sa säädetään pakollisen eläkevakuutuksen 
maksuista ja sen perusteella maksettavasta 
eläkkeestä. 

————— 
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2. 

Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1963) 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1207/ 2001 ja 1149/2003, uusi 3 momentti, 
jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti: 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Palkkaan luetaan työnantajan maksamat tu-
loverolain 68 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
vakuutusmaksut vain siltä osin kuin niiden 
määrä verovuonna ylittää 8 500 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta   
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 

 
 
 

————— 
 
 

3.  

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

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

8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1109/1996, sekä 
muutetaan 8 §:n 3 momentin 1 kohta seuraavasti: 

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutus-

maksut ovat vähennyskelpoisia vain silloin, 
kun  

1) vakuutuksen edunsaajana on vakuutettu 
työntekijä tai hänen tuloverolain 34 §:n 3 

momentin 2 kohdassa tarkoitettu omaisensa, 
tai 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
————— 
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4. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 16 § 

3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1122/1996, ja 
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1165/2002, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 

4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 

16 § 

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen 
yleinen tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnantajan on toimitettava verohallinnol-

le tiedot perimistään työntekijän eläkemak-
suista, työttömyysvakuutusmaksusta samoin 
kuin tuloverolain 96 ja 96 a §:ssä tarkoite-
tuista maksuista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tie-
donantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnantajan ja tuloverolain 54 d §:ssä tar-

koitetun muun vakuutuksenottajan on ilmoi-
tettava verohallinnolle ne verovelvolliset, 
joille se on verovuonna maksanut vapaaeh-
toisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu-
ja. Työnantajan on lisäksi ilmoitettava vero-
hallinnolle kunkin työntekijän osalta maksa-
mansa kollektiivisen lisäeläketurvan maksut.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
————— 

Helsingissä 6  päivänä  toukokuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 107 § 1 momentti 

ja 143 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 143 §:n 5 momentti laissa 896/2001,  
muutetaan 34 §, 58 §:n 4 mom., 68, 96, 132 ja133 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 34 § osaksi laissa 1170/1998, 58 §:n 4 momentti laissa 1502/1993, 

68 § osaksi laissa 1549/1995 ja 96 § laeissa 1218/1999 ja 896/2001 sekä 133 § laissa 
996/1996, ja 

lisätään lakiin uusi 34 a ja 54 d §, 60 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 96 a ja 131 a §sekä 
134 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

34 § 

Henkivakuutuskorvausten veronalaisuus 

 
Henkivakuutuksen nojalla saatu vakuutus-

suoritus on veronalaista pääomatuloa ja 
muun henkilövakuutuksen nojalla saatu va-
kuutussuoritus veronalaista ansiotuloa siten 
kuin jäljempänä säädetään. Henkivakuutuk-
sena pidetään vain sellaista vakuutussopi-
musta, jossa on sovittu vakuutetusta ja 
edunsaajasta ja joka kuuluu henkivakuutus-
luokkiin 1 a, 1 c, 2 ja 3 sen mukaan kuin va-
kuutuslainsäädännössä tai sen nojalla sääde-
tään. Henkivakuutukseen sisältyvän riskin 
tulee lisäksi vastata sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeistuksessaan noudattamia pe-
rusteita. Henkivakuutussuorituksena pide-
tään säästösumman lisäksi myös vakuutus-
maksujen palautuksena tai takaisinostolla 
saatua määrää samoin kuin muutosarvoa eli 
sitä arvoa, joka on luettu vakuutuksenottajan 
hyväksi muutettaessa vakuutusta muunlai-
seksi vakuutukseksi. 

 
 
Henkivakuutukseen perustuvasta vakuu-

tussuorituksesta on veronalaista vain vakuu-
tuksen tuotto, jos: 

34 § 

Henkilövakuutukseen perustuvien vakuutus-
korvausten veronalaisuus 

Henkivakuutuksen sekä 34 a §:ssä tarkoi-
tetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuu-
tuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on ve-
ronalaista pääomatuloa ja muun henkilöva-
kuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on 
veronalaista ansiotuloa siten kuin jäljempä-
nä säädetään.  

Henkivakuutuksena pidetään vain sellaista 
vakuutussopimusta, jossa on sovittu vakuu-
tetusta ja edunsaajasta ja joka kuuluu henki-
vakuutusluokkiin 1 a, 1 c, 2 ja 3 sen mukaan 
kuin vakuutuslainsäädännössä tai sen nojalla 
säädetään. Henkivakuutukseen sisältyvän 
riskin tulee lisäksi vastata sosiaali- ja terve-
ysministeriön ohjeistuksessaan noudattamia 
perusteita. Henkivakuutussuorituksena pide-
tään säästösumman lisäksi myös vakuutus-
maksujen palautuksena tai takaisinostolla 
saatua määrää samoin kuin muutosarvoa eli 
sitä arvoa, joka on luettu vakuutuksenottajan 
hyväksi muutettaessa vakuutusta muunlai-
seksi vakuutukseksi. 

Henkivakuutukseen perustuvasta vakuu-
tussuorituksesta on veronalaista vain vakuu-
tuksen tuotto, jos: 
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1) vakuutussuoritus vakuutussopimuksen 
mukaan maksetaan säästösummana eli ker-
tasuorituksena tai useampana eränä lyhyem-
pänä kuin kahden vuoden aikana vakuutetun 
saavutettua määräiän; ja jos 

2) vakuutussuoritus tulee vakuutussopi-
muksen mukaan vakuutuksenottajalle itsel-
leen tämän ollessa vakuutettuna tai vakuu-
tuksenottajan puolisolle, vakuutuksenottajan 
suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 
olevalle perilliselle, ottolapselle, kasvatti-
lapselle tai puolison lapselle.  

 
Henkivakuutuksen tuotto on pääomatuloa 

silloinkin, kun 2 momentissa tarkoitetut 
edellytykset täyttävän vakuutuksen on otta-
nut vakuutetun työnantaja.  

Jos vakuutussopimus sisältää useita va-
kuutuksia, verotuksessa vakuutusmaksu jae-
taan eri vakuutuksille vakuutusmatemaatti-
sin perustein. 

1) vakuutussuoritus vakuutussopimuksen 
mukaan maksetaan säästösummana eli ker-
tasuorituksena tai useampana eränä lyhyem-
pänä kuin kahden vuoden aikana vakuutetun 
saavutettua määräiän; ja  

2) vakuutussuoritus tulee vakuutussopi-
muksen mukaan vakuutuksenottajalle itsel-
leen tämän ollessa vakuutettuna tai vakuu-
tuksenottajan puolisolle, vakuutuksenottajan 
suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 
olevalle perilliselle, ottolapselle tai tämän 
rintaperilliselle, kasvattilapselle taikka puo-
lison lapselle. 

Henkivakuutuksen tuotto on pääomatuloa 
silloinkin, kun 3 momentissa tarkoitetut 
edellytykset täyttävän vakuutuksen on otta-
nut vakuutetun työnantaja. 

Jos vakuutussopimus sisältää useita va-
kuutuksia, verotuksessa vakuutusmaksu jae-
taan eri vakuutuksille vakuutusmatemaatti-
sin perustein. 

 
 34 a § 

Luonnollisen henkilön ottamaan vapaaeh-
toiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen 

perustuvat eläkkeet ja muut vakuutussuori-
tukset 

Veronalaista pääomatuloa on verovelvol-
lisen tai tämän puolison ottamaan vapaaeh-
toiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen pe-
rustuva eläke ja muu vakuutussuoritus. 
Pääomatuloa on myös tällaiseen vakuutuk-
seen perustuva perhe-eläke, jos eläkkeen 
saajana on vakuutetun rintaperillinen, puo-
liso tai tämän rintaperillinen. 

Kertamaksullinen eläke on veronalaista 
ansiotuloa siten kuin 81 §:ssä säädetään. 

Vapaaehtoisena eläkevakuutuksena pide-
tään sellaista vanhuuseläkevakuutusta ja 
perhe-eläkevakuutusta sekä tällaiseen va-
kuutukseen liittyvää työkyvyttömyyseläkeva-
kuutusta ja työttömyyseläkevakuutusta, jo-
hon perustuva eläke on tarkoitettu makset-
tavaksi toistuvina erinä puolivuosittain tai 
lyhyemmin väliajoin vakuutetun tai edun-
saajan jäljellä olevan eliniän tai vähintään 
kahden vuoden ajan. 

Jos vakuutukseen perustuva eläke makse-
taan 3 momentista poiketen lyhyempänä 
kuin kahden vuoden aikana tai jos eläke tai 
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muu suoritus maksetaan 54 d §:n 2 momen-
tin vastaisesti, maksettu määrä luetaan pää-
omatuloksi 50 prosentilla korotettuna. Ko-
rotusta ei kuitenkaan määrätä siltä osin 
kuin verovelvollinen osoittaa, että vakuutuk-
sen maksuja ei ole vähennetty Suomen vero-
tuksessa. 

 
 54 d § 

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuk-
sen maksut 

Verovelvollisella on oikeus vähentää 
oman 34 a §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen 
yksilöllisen eläkevakuutuksensa maksuja 
5 000 euroa vuodessa. Vähennyskelpoinen 
enimmäismäärä on kuitenkin 2 500 euroa, 
jos verovelvollisen työnantaja on verovuon-
na maksanut verovelvolliselle ottamansa 
vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksuja. Vähennysoikeus koskee vakuutus-
ta, jonka on ottanut verovelvollinen tai tä-
män puoliso ja jossa verovelvollinen on va-
kuutettuna.  

Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, 
että vakuutussopimuksen mukaan eläkettä 
aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisin-
taan vakuutetun täytettyä 62 vuotta ja että 
vakuutusta ei voida takaisinostaa mainittua 
ikää aikaisemmin muilla vakuutetun olosuh-
teisiin liittyvillä perusteilla kuin vakuutetun 
vähintään vuoden kestäneen työttömyyden 
tai pysyvän työkyvyttömyyden, puolison kuo-
leman tai avioeron perusteella. Kertamak-
sullisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole 
vähennyskelpoisia.  

Mitä 1 momentissa säädetään työnantajan 
ottamasta vakuutuksesta sovelletaan vastaa-
vasti vakuutukseen, jonka avoin yhtiö on ot-
tanut yhtiömiehelleen, kommandiittiyhtiö 
vastuunalaiselle yhtiömiehelleen ja osakeyh-
tiö sellaiselle osakkaalleen, jota ei työnteki-
jäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mainit-
tua lakia sovellettaessa työsuhteessa oleva-
na. 

Muusta kuin Euroopan Talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa asuvasta tai siellä kiin-
teästä toimipaikasta toimivasta vakuutuslai-
toksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia. 
Ulkomailta Suomeen muuttaneen henkilön, 
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lukuun ottamatta henkilöä, joka on ollut 
Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai-
kana, maksamat tällaisen vakuutuksen mak-
sut ovat kuitenkin 1—3 momentin mukaisesti 
vähennyskelpoisia hänen verotuksessaan 
muuttovuodelta ja kolmelta sitä seuraavalta 
vuodelta, jos maksut perustuvat vakuutuk-
seen, joka on otettu vähintään yhtä vuotta 
ennen henkilön Suomeen muuttamista. 

 
58 § 

Korkomenot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verovelvollisella ei ole myöskään oikeutta 

vähentää korkoa, joka kohdistuu korkotulon 
lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun 
korkotuloon tai mainitun lain mukaisen 
joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä 
saatuun jälkimarkkinahyvitykseen. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verovelvollisella ei ole myöskään oikeutta 

vähentää korkoa, joka kohdistuu  
1) korkotulon lähdeverosta annetussa lais-

sa tarkoitettuun korkotuloon tai mainitun 
lain mukaisen joukkovelkakirjan luovutuk-
sen yhteydessä saatuun jälkimarkkinahyvi-
tykseen; 

2) vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkeva-
kuutukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
60 § 

Alijäämä ja pääomatulolajin tappio 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 54 d §:ssä tarkoitetut vakuutus-

maksut vähennetään pääomatuloista 
1 momentissa tarkoitettujen vähennysten 
jälkeen. Jos vähennysten yhteismäärä on 
suurempi kuin veronalaisten pääomatulojen 
yhteismäärä, verovelvollisella on oikeus 
tehdä verosta 131 a—134 a §:ssä tarkoitettu 
erityinen alijäämähyvitys. Vakuutusmaksu-
jen perusteella ei vahvisteta pääomatulola-
jin tappiota. 

 
68 § 

Työnantajan maksamat vakuutusmaksut 

Työnantajan maksamat työntekijän sääs-
töhenkivakuutuksen vakuutusmaksut ovat 
vakuutetun veronalaista ansiotuloa.  

 

68 § 

Työnantajan maksamat vakuutusmaksut 

Työnantajan maksamat työntekijän sääs-
töhenkivakuutuksen ja vapaaehtoisen yksi-
löllisen eläkevakuutuksen maksut ovat va-
kuutetun veronalaista ansiotuloa. 
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Veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
myös työnantajan maksamat yksilöllisen 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutus-
maksut siltä osin kuin ne olisivat verovel-
vollisen itsensä maksamina vähennyskelvot-
tomia tai niistä olisi vähennyskelpoista 60 
prosenttia. Tällaisen vakuutuksen maksut 
eivät kuitenkaan ole työntekijän veronalaista 
tuloa, jos niiden vähennyskelpoisuutta on 
rajoitettu elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 8 §:n 2 momentissa säädetyllä ta-
valla. Niitä ei ole myöskään pidettävä työn-
tekijän veronalaisena tulona pelkästään sillä 
perusteella, että työnantajan ottama vakuu-
tus on kertamaksullinen.  

 
 
 
 
 

 
Sen estämättä, mitä 2 momentissa on sää-

detty, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
työnantajan maksamat ulkomaisesta vakuu-
tuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen eläkeva-
kuutuksen maksut. Vakuutus katsotaan kui-
tenkin Suomesta otetuksi, jos sen on myön-
tänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen Suo-
messa oleva kiinteä toimipaikka. Ulkomailta 
Suomeen muuttaneen henkilön, lukuun ot-
tamatta henkilöä, joka on ollut Suomessa 
yleisesti verovelvollinen Suomeen muutta-
mista edeltäneiden viiden vuoden aikana, 
veronalaista ansiotuloa ei ole muuttovuonna 
ja kolmena sitä seuraavana vuotena työnan-
tajan maksamat vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen maksut, jos maksut perustuvat va-
kuutukseen, joka on otettu vähintään yhtä 
vuotta ennen henkilön Suomeen muuttamis-
ta. 

Työnantajan maksamat työntekijälleen ot-
taman 54 d §:n 2 momentissa säädetyt edel-
lytykset täyttävän vapaaehtoisen yksilöllisen 
eläkevakuutuksen maksut katsotaan vakuu-
tetun veronalaiseksi ansiotuloksi kuitenkin 
vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ve-
rovuonna ylittää 8 500 euroa.  

Jos verovelvollisella on eri työnantajien 
ottamia 2 momentissa tarkoitettuja vakuu-
tuksia, mainittuun enimmäismäärään lue-
taan kaikkien työnantajien maksamat mak-
sut.  

Mitä tässä pykälässä säädetään työnanta-
jan ottamasta vakuutuksesta sovelletaan 
vastaavasti vakuutukseen, jonka avoin yhtiö 
on ottanut yhtiömiehelleen, kommandiittiyh-
tiö vastuunalaiselle yhtiömiehelleen ja osa-
keyhtiö sellaiselle osakkaalleen, jota ei 
työntekijäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä 
mainittua lakia sovellettaessa työsuhteessa 
olevana.  

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
työnantajan maksamat maksut, jos vakuutus 
on otettu muualta kuin Euroopan Talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa asuvasta tai 
siellä kiinteästä toimipaikasta toimivasta 
vakuutuslaitoksesta. Ulkomailta Suomeen 
muuttaneen henkilön, lukuun ottamatta hen-
kilöä, joka on ollut Suomessa yleisesti vero-
velvollinen Suomeen muuttamista edeltä-
neiden viiden vuoden aikana, veronalaista 
ansiotuloa eivät ole muuttovuonna ja kol-
mena sitä seuraavana vuotena työnantajan 
maksamat tällaisen vakuutuksen maksut sil-
tä osin, kuin maksut eivät ylitä 8 500 euroa, 
jos maksut perustuvat vakuutukseen, joka 
on otettu vähintään yhtä vuotta ennen henki-
lön Suomeen muuttamista. 

 
96 § 

Eläkevakuutusmaksuvähennys 

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan lakisääteinen työnteki-
jän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmak-
su, omasta ja puolisonsa pakollisesta tai la-
kisääteisestä eläkevakuutuksesta ja tällai-
seen eläkkeeseen liittyvästä rekisteröidystä 
taikka eläkesäätiössä tai eläkekassassa kol-

96 § 

Pakollisen eläkevakuutuksen maksut 

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan lakisääteinen työnteki-
jän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmak-
su sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta 
eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.  
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lektiivisesti järjestetystä lisäeläketurvasta 
suorittamansa maksut. Myös vakuutusyhti-
össä järjestetyn kollektiivisen lisäeläketur-
van maksut ovat kokonaan vähennyskelpoi-
sia edellyttäen, että tällä tavoin järjestetty 
lisäeläketurva vastaa eduiltaan enintään re-
kisteröityä lisäeläketurvaa.  

Lisäksi verovelvollisella on oikeus vähen-
tää muun kuin 1 momentissa tarkoitetun va-
paaehtoisen eläkevakuutuksensa maksuja 
8 500 euroa vuodessa, jos vakuutukseen pe-
rustuvaa eläkettä vakuutussopimuksen mu-
kaan aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa ai-
kaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta. 
Vakuutusmaksuja voi vähentää vain siltä 
osin kuin vakuutukseen perustuva eläke yh-
dessä vakuutetun pakolliseen ja muuhun va-
paaehtoiseen eläketurvaan perustuvien eläk-
keiden kanssa vanhuuseläkkeenä johtaisi 
etuustasoon, joka olisi enintään 60 prosent-
tia tulosta, jonka perusteella vakuutetun la-
kisääteinen eläke laskettaisiin, jos hän olisi 
vakuutuksen ottamisvuonna tullut työkyvyt-
tömäksi. 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu 
on 2 momentissa säädetyllä tavalla vähen-
nyskelpoinen siinäkin tapauksessa, että 
2 momentin mukainen prosenttiraja ylittyisi, 
jos: 

1) vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
eläke yhdessä vakuutetun muiden eläkkei-
den kanssa olisi kuukaudessa enintään 850 
euroa;  

2) yrittäjien eläkelain (468/1969) tai maa-
talousyrittäjien eläkelain (467/1969) mu-
kaan vakuutetun vapaaehtoiseen vakuutuk-
seen perustuva eläke yhdessä hänen muiden 
eläkkeidensä kanssa olisi enintään pakolli-
seen eläketurvaan perustuvien eläkkeiden ja 
jommankumman mainitun lain 11 §:n 1 mo-
mentin mukaan lasketun enimmäislisäeläke-
turvan suuruinen.  

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut 
ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne 
ovat verovuonna enintään 2 500 euroa ja 
enintään 10 prosenttia verovelvollisen vero-
vuoden puhtaasta ansiotulosta myös siinä 
tapauksessa, ettei selvitystä edellä 2 ja 
3 momentissa säädettyjen edellytysten täyt-
tymisestä ole esitetty, jos vakuutukseen pe-
rustuvaa eläkettä vakuutussopimuksen mu-
kaan aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa ai-

 
 
 
 
 
 
 
Verovelvollisen oman tai hänen puolison-

sa eläkevakuutuksen maksujen vähennyskel-
poisuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei sa-
man vakuutuksen maksuja ole vähennetty 
elinkeinotulosta tai maatalouden tulosta. 

Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vä-
hennetään sen puolison ansiotuloista, joka 
on vaatinut vähennystä. Vaatimus on esitet-
tävä ennen vähennysvuodelta toimitettavan 
verotuksen päättymistä. Jollei vähennystä 
voida tehdä siten kuin puolisot ovat sitä 
vaatineet, se tehdään ensisijaisesti sen puo-
lison tuloista, jonka valtionverotuksen puh-
taan ansiotulon määrä on suurempi. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään pa-
kollisesta eläkevakuutuksesta, sovelletaan 
vastaavasti yrittäjien eläkelain (468/1969) 
ja maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 
mukaiseen eläkevakuutukseen, jonka otta-
minen ei työtulon vähäisyyden tai viljelmän 
koon johdosta ole pakollista. Sama koskee 
vastaavaa ulkomaista eläkevakuutusta. 
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kaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta.  
Edellä 2 momentissa mainittuun 8 500 eu-

ron enimmäismäärään voi sisältyä verovel-
vollisen puolison 2—4 momentissa tarkoite-
tun vakuutuksen maksuja enintään 2 500 eu-
roa.  

Siltä osin kuin vapaaehtoinen eläkevakuu-
tus ei täytä 1—5 momentissa säädettyjä 
edellytyksiä tai ylittää 2 momentissa tarkoi-
tetun enimmäismäärän, verovelvollisella on 
oikeus vähentää lisäksi oman ja puolisonsa 
vakuutuksen maksuista 60 prosenttia, vuo-
dessa kuitenkin enintään 5 000 euroa. Sama 
vähennysoikeus koskee hänen tulokseen 
68 §:n nojalla luettuja työnantajan suoritta-
mia maksuja. 

Kertamaksullisen eläkkeen tai erillisenä 
myönnetyn työkyvyttömyyseläkevakuutuk-
sen maksut eivät ole vähennyskelpoisia. Ve-
rovelvollisen oman tai hänen puolisonsa elä-
kevakuutuksen maksujen vähennyskelpoi-
suuden edellytyksenä on lisäksi, ettei saman 
vakuutuksen maksuja ole vähennetty elin-
keinotulosta tai maatalouden tulosta.  

Vapaaehtoisena eläkevakuutuksena pide-
tään sellaista vanhuuseläkevakuutusta ja 
perhe-eläkevakuutusta sekä tällaiseen va-
kuutukseen liittyvää työkyvyttömyyseläke-
vakuutusta ja työttömyyseläkevakuutusta, 
johon perustuva eläke on tarkoitettu makset-
tavaksi toistuvina erinä puolivuosittain tai 
lyhyemmin väliajoin vakuutetun tai edun-
saajan jäljellä olevan eliniän tai vähintään 
kahden vuoden ajan. Tätä pykälää sovellet-
taessa otetaan huomioon myös kansaneläke.  

Eläkevakuutusmaksuvähennys tehdään 
sen puolison ansiotuloista, joka on vaatinut 
vähennystä. Vaatimus on esitettävä ennen 
vähennysvuodelta toimitettavan verotuksen 
päättymistä. Jollei vähennystä voida tehdä 
siten kuin puolisot ovat sitä vaatineet, se 
tehdään ensisijaisesti sen puolison tuloista, 
jonka valtionverotuksen puhtaan ansiotulon 
määrä on suurempi.  

Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otetun 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ei-
vät ole vähennyskelpoisia. Vakuutus katso-
taan kuitenkin Suomesta otetuksi, jos sen on 
myöntänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen 
Suomessa oleva kiinteä toimipaikka. Ulko-
mailta Suomeen muuttaneen henkilön, lu-
kuun ottamatta henkilöä, joka on ollut Suo-
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messa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai-
kana, maksamat vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen maksut ovat vähennyskelpoisia hä-
nen verotuksessaan muuttovuodelta ja kol-
melta sitä seuraavalta vuodelta, jos maksut 
perustuvat vakuutukseen, joka on otettu vä-
hintään yhtä vuotta ennen henkilön Suo-
meen muuttamista. 
 
 96 a § 

Kollektiivisen lisäeläketurvan maksut 

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan eläkesäätiössä, eläke-
kassassa tai vakuutusyhtiössä kollektiivisesti 
järjestetystä lisäeläketurvasta suorittamian-
sa maksuja 5 prosenttia eläketurvan järjes-
täneen työnantajan verovelvolliselle vero-
vuonna maksaman palkan määrästä, kuiten-
kin enintään 5 000 euroa vuodessa. Maksut 
eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin 
niiden määrä ylittää työnantajan lisäeläke-
turvasta maksaman määrän. Vähennyskel-
poisuuden edellytyksenä on lisäksi, että elä-
kettä aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa ai-
kaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta. 

Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoite-
taan työnantajan työntekijöistä koostuvalle 
henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista li-
säeläketurvaa, jonka henkilöpiiri on määri-
telty ryhmittäin työalan tai muun siihen ver-
rattavan perusteen mukaan siten, ettei se to-
siasiassa kohdistu nimettyihin tai muutoin 
yksilöllisesti määrättyihin henkilöihin. Kol-
lektiivisena lisäeläketurvana ei pidetä jär-
jestelyä, joka on tarkoitettu koskemaan vain 
yhtä työnantajan palveluksessa olevaa hen-
kilöä kerrallaan. 

Muusta kuin Euroopan Talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa asuvasta tai siellä kiin-
teästä toimipaikasta toimivasta vakuutuslai-
toksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia. 
Ulkomailta Suomeen muuttaneen henkilön, 
lukuun ottamatta henkilöä, joka on ollut 
Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai-
kana, maksamat tällaisen vakuutuksen mak-
sut ovat vähennyskelpoisia hänen verotuk-
sessaan muuttovuodelta ja kolmelta sitä 
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seuraavalta vuodelta, jos maksut perustuvat 
vakuutukseen, joka on otettu vähintään yhtä 
vuotta ennen henkilön Suomeen muuttamis-
ta. 

 
107 § 

Osan vuotta Suomessa asuneen oikeus vä-
hennyksiin 

Verovelvollinen luonnollinen henkilö, joka 
ei ole koko verovuotta asunut Suomessa, saa 
tehdä eläkevakuutusmaksuvähennyksen 
vain, jos se kohdistuu sellaiseen ansiotu-
loon, josta täällä on suoritettava veroa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

107 § 

Osan vuotta Suomessa asuneen oikeus vä-
hennyksiin 

(1 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 131 a § 

Erityinen alijäämähyvitys 

Jos luonnollisen henkilön 60 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen vähennysten ja 
54 d §:n nojalla vähennyskelpoisten vakuu-
tusmaksujen yhteismäärä on suurempi kuin 
veronalaisten pääomatulojen yhteismäärä, 
pääomatulojen tuloveroprosentin mukainen 
osuus yli menevästä osasta, kuitenkin enin-
tään pääomatulojen tuloveroprosentin mu-
kainen osuus vakuutusmaksuista, vähenne-
tään ansiotulon verosta (erityinen alijää-
mähyvitys). 

 
132 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovel-
vollisen valtionverosta 

Alijäämähyvitys vähennetään verovelvol-
lisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tu-
loverosta sen jälkeen, kun verosta on vähen-
netty valtionverotuksen invalidivähennys ja 
valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähen-
nys. Pelkästään ansiotuloista menevästä val-
tion tuloverosta vähennettävä määrä on kui-
tenkin enintään kolme neljäsosaa alijäämä-
hyvityksen määrästä. 
 

132 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovel-
vollisen valtionverosta 

Alijäämähyvitykset vähennetään verovel-
vollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta 
tuloverosta sen jälkeen, kun verosta on vä-
hennetty valtionverotuksen invalidivähen-
nys ja valtionverotuksen elatusvelvollisuus-
vähennys. Pelkästään ansiotuloista mene-
västä valtion tuloverosta vähennettävä mää-
rä on kuitenkin enintään kolme neljäsosaa 
alijäämähyvitysten määrästä. 

Erityinen alijäämähyvitys vähennetään 
ensisijaisesti ansiotulosta valtiolle suoritet-
tavasta tuloverosta sen jälkeen, kun verosta 
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on vähennetty muut verosta tehtävät vähen-
nykset. Erityinen alijäämähyvitys vähenne-
tään alijäämähyvityksen jälkeen. 

 
133 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovel-
vollisen eri veroista 

Se osa alijäämähyvityksestä, jota ei ole 
vähennetty 132 §:n mukaan pelkästään val-
tionverosta, vähennetään verovelvollisen 
valtiolle suoritettavasta tuloverosta, kunnal-
lisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmak-
susta ja kirkollisverosta. Hyvitys jaetaan täl-
löin vähennettäväksi eri veroista näiden ve-
rojen määrän suhteessa 132 §:n mukaan 
tehdyn vähennyksen jälkeen. 
 

133 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovel-
vollisen eri veroista 

Se osa alijäämähyvityksistä, jota ei ole 
vähennetty 132 §:n mukaan pelkästään val-
tionverosta, vähennetään verovelvollisen 
valtiolle suoritettavasta tuloverosta, kunnal-
lisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmak-
susta ja kirkollisverosta. Hyvitykset jaetaan 
tällöin vähennettäväksi eri veroista näiden 
verojen määrän suhteessa 132 §:n mukaan 
tehdyn vähennyksen jälkeen. 

Siltä osin kuin erityinen alijäämähyvitys 
ylittää ansiotulosta suoritettavan tuloveron 
määrän, se vähennetään kunnallisverosta, 
vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kir-
kollisverosta näiden verojen suhteessa sen 
jälkeen, kun näistä veroista on tehty muut 
niihin kohdistuvat vähennykset. 
 

 
134 § 

Alijäämähyvityksen siirtäminen puolisolle 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

134 § 

Alijäämähyvitysten siirtäminen puolisolle 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään alijäämä-

hyvityksestä, sovelletaan vastaavasti erityi-
seen alijäämähyvitykseen. Erityinen alijää-
mähyvitys vähennetään puolison verosta 
kuitenkin ilman vaatimusta.  
 

 
143 § 

Eräät siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen lokakuun 1 päivää 1992 otetun va-

paaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat 
vähennyskelpoisia 8 500 euroon saakka 
vuodessa siinäkin tapauksessa, että selvitys-
tä 96 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen 
edellytysten täyttymisestä ei ole esitetty, jos 
maksujen määrä on enintään 10 prosenttia 
verovelvollisen verovuoden puhtaasta ansio-

— — — — — — — — — — — — — —  
(5 mom. kumotaan) 
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tulosta. Eläkevakuutus katsotaan otetuksi 
vasta, kun vakuutussopimuksen mukaisia 
vakuutusmaksuja on alettu maksaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005. Lakia sovelletaan lain voi-
maantulon jälkeen maksettaviin vakuutus-
maksuihin ja eläkkeisiin sekä muihin eläke-
vakuutuksen perusteella maksettuihin suori-
tuksiin jäljempänä säädetyin poikkeuksin. 

Viimeistään 5 päivänä toukokuuta 2004 
otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkeva-
kuutuksen maksut vähennetään verovuonna 
2005 ansiotulosta tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti. Jos vähennysoikeus edellyttää selvitys-
tä tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen tuloverolain 96 §:n 2 tai 3 momentissa 
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä, ve-
rovelvollinen voi vähentää enintään sen 
määrän, jonka hän olisi voinut vähentää ve-
rovuonna 2004. Vakuutus katsotaan otetuk-
si, kun vakuutussopimuksen mukaisia mak-
suja on alettu maksaa. 

Verovuonna 2005 verovelvollinen voi vä-
hentää 2 momentissa tarkoitetun ja 6 päivä-
nä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen otetun 
vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksuja yhteensä enintään 8 500 euroa. 
Tällöin vähennetään ensisijaisesti ensiksi 
mainitun vakuutuksen maksut. 

Poiketen siitä, mitä tämän lain 34 a §:ssä 
säädetään, viimeistään 5 päivänä toukokuu-
ta 2004 otetun 34 a §:ssä tarkoitetun va-
paaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
perusteella maksettava eläke ja muu vakuu-
tussuoritus on veronalaista ansiotuloa siltä 
osin kuin eläke tai muu vakuutussuoritus 
maksetaan ennen lain voimaantuloa tai ve-
rovuonna 2005 maksetuista maksuista ker-
tyneestä vakuutussäästöstä ja sille vakuu-
tusaikana kertyneestä tuotosta.  

Vakuutusyhtiön on veroviranomaisen 
pyynnöstä esitettävä viimeistään 5 päivänä 
toukokuuta 2004 otetun yksilöllisen vapaa-
ehtoisen eläkevakuutussopimuksen osalta 
tiedot vakuutussäästön määrästä, säästön 
karttumisesta sekä tästä säästöstä makse-
tuista eläkkeistä samoin kuin muut verotusta 
varten tarpeelliset tiedot. 

Jos verovelvollinen on ottanut yksilöllisen 
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vapaaehtoisen eläkevakuutuksen viimeis-
tään 5 päivänä toukokuuta 2004 ja vakuu-
tusmaksuja on maksettu vuoden 2005 jäl-
keen eikä 4 momenttia voida soveltaa sen 
johdosta, että 5 momentissa tarkoitettuja 
tietoja ei ole luotettavasti saatu, vakuutuk-
sen perusteella maksettu eläke jaetaan saa-
dun selvityksen perusteella arvioimalla an-
sio- ja pääomatuloksi. 

Kollektiiviseen lisäeläkejärjestelyyn sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimas-
sa olleita säännöksiä verovuodesta 2005 al-
kaen, jos verovelvollinen on ollut työnanta-
jan järjestämän kollektiivisen lisäeläkejär-
jestelyn piirissä 5 päivänä toukokuuta 2004.  

Eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeu-
den edellytyksenä olevaa 62 vuoden ikära-
jaa sovelletaan 6 päivänä toukokuuta 2004 
jälkeen otettaviin vakuutuksiin verovuodesta 
2004 alkaen. Vakuutus katsotaan otetuksi, 
kun vakuutussopimuksen mukaisia maksuja 
on alettu maksaa. 

Tämän lain 68 §:n 2 momentin soveltami-
sen edellytyksenä olevaa 54 d §:n 2 momen-
tin mukaista ikärajaa sovelletaan 6 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen otettaviin 
vakuutuksiin. Viimeistään 5 päivänä touko-
kuuta 2004 otettuihin vakuutuksiin sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa olleiden 
säännösten mukaista ikärajaa. 

Rekisteröidyn yrittäjien eläkelaissa ja 
maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetun 
lisäeläkevakuutuksen maksujen vähennys-
kelpoisuuteen ja sen perusteella maksetun 
eläkkeen verotukseen sovelletaan, mitä tässä 
laissa säädetään pakollisen eläkevakuutuk-
sen maksuista ja sen perusteella maksetta-
vasta eläkkeestä. 

——— 
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2. 

Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1963) 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1207/ 2001 ja 1149/2003, uusi 3 momentti, 
jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palkkaan luetaan työnantajan maksamat 

tuloverolain 68 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
vakuutusmaksut vain siltä osin kuin niiden 
määrä verovuonna ylittää 8 500 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 

 
 

3.  

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

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

8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1109/1996, sekä 
muutetaan 8 §:n 3 momentin 1 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Avoimen yhtiön yhtiömiehelle ja komman-
diittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle 
sekä sellaiselle osakeyhtiön osakkaalle, jota 
ei työntekijäin eläkelain 2 §:n 7 momentin 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 
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mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaes-
sa työsuhteessa olevana, otetusta vapaaeh-
toisesta eläkevakuutuksesta suoritetut va-
kuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia sa-
moin rajoituksin kuin tuloverolain 96 §:ssä 
säädetään verovelvollisen oikeudesta vähen-
tää itselleen ottamansa eläkevakuutuksen 
maksuja. 

Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutus-
maksut ovat vähennyskelpoisia vain silloin, 
kun: 

1) vakuutuksen edunsaajana on vakuutettu 
työntekijä tai hänen tuloverolain 34 §:n 
2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut omaisen-
sa, tai 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutus-
maksut ovat vähennyskelpoisia vain silloin, 
kun 

1) vakuutuksen edunsaajana on vakuutettu 
työntekijä tai hänen tuloverolain 34 §:n 
3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu omaisen-
sa, tai 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 

 

 

4. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 16 § 

3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1122/1996, ja 
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1165/2002, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 

4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

16 § 
 

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen 
yleinen tiedonantovelvollisuus 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantajan on toimitettava verohallin-
nolle tiedot perimistään työntekijän eläke-
maksuista, työttömyysvakuutusmaksusta se-

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnantajan on toimitettava verohallin-

nolle tiedot perimistään työntekijän eläke-
maksuista, työttömyysvakuutusmaksusta sa-
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kä muista tuloverolain 96 §:ssä tarkoitetuista 
vakuutusmaksuista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

moin kuin tuloverolain 96 ja 96 a §:ssä tar-
koitetuista maksuista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

 
Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tie-

donantovelvollisuus 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnantajan ja tuloverolain 54 d §:ssä 

tarkoitetun muun vakuutuksenottajan on il-
moitettava verohallinnolle ne verovelvolli-
set, joille se on verovuonna maksanut va-
paaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
maksuja. Työnantajan on lisäksi ilmoitetta-
va verohallinnolle kunkin työntekijän osalta 
maksamansa kollektiivisen lisäeläketurvan 
maksut.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 

 
 


