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tuloverolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 106 §, 124 §:n 1 ja 4 momentti, 125 §:n 2 momentti ja
127 b §,
sellaisina kuin niistä ovat 106 §, 125 §:n 2 momentti ja 127 b § laissa 1515/2011, ja
lisätään 124 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 533/1998, 1515/2011 ja 489/2012,
siitä lailla 533/1998 kumotun 5 momentin tilalle uusi 5 momentti seuraavasti:
106 §

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön
puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 2 880 euron määrää
suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon
määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon määrästä.

vollisen on suoritettava tuloveroa verotettavasta tulostaan tuloveroprosentin mukaan.
— — — — — — — — — — — — —
Luonnollisen henkilön on suoritettava eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin
eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä ylittää 45 000 euroa. Eläketulon
lisäveroon sovelletaan, mitä ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta tässä tai
muussa laissa säädetään.
Kultakin vuodelta toimitettavassa ansiotulon verotuksessa sovellettavasta veroasteikoista säädetään erikseen.

124 §

125 §

Veron määräytyminen

Työtulovähennys

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on
suoritettava valtiolle tuloveroa verotettavasta
ansiotulostaan progressiivisen tuloveroasteikon perusteella ja verotettavasta pääomatulostaan tuloveroprosentin mukaan. Luonnollisen henkilön on eläketulostaan suoritettava
valtiolle lisäksi eläketulon lisäveroa siten
kuin 4 momentissa säädetään. Muun verovel-

— — — — — — — — — — — — —
Vähennys on 7,3 prosenttia 1 momentissa
tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä
osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 970 euroa. Verovelvollisen puhtaan
ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,1 prosentilla puhtaan
ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.

Kunnallisverotuksen perusvähennys
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EV 111/2012
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Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta
tehtäviä vähennyksiä.
127 b §
Kotitalousvähennyksen peruste
Verovelvollinen saa vähentää:
1) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta
työstä maksamansa työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun,
työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä
lisäksi 15 prosenttia maksamastaan palkasta;
2) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta
työstä
ennakkoperintälain
(1118/1996)
25 §:ssä tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle
maksetusta
työkorvauksesta

45 prosenttia; vastaava vähennys voidaan
tehdä myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä
maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole
ennakkoperintälain 26 §:ssä tarkoitettuja laiminlyöntejä;
3) tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja
hoitotyöstä tämän lain 22 §:ssä tarkoitetulle
yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta 45 prosenttia.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa.
Lain 127 b §:ää sovelletaan kuitenkin työhön,
joka on tehty vuonna 2007 tai sen jälkeen.
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