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EDUSKUNNAN VASTAUS 145/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi tuloverolain muuttamisesta (HE 140/2000
vp).

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 26/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/ 1992) uusi 127 a-127 c §
seuraavasti:

Verosta tehtävät vähennykset
127 a §

Kotitalousvähennys
Verovelvollinen saa vähentää verosta osan
käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä
(kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa
tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö
sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 900 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain
siltä osin kuin 127 b §: ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista y Iittää 100 euroa.
Tavanomaisena hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä
sellaisia terveyden- ja sairaudenhoitopalveluja,
joiden myynti säädetään arvonlisäverolain
(1501/1993) 34-36 §:ssä verovapaaksi. AsunHE 140/2000 vp
VaVM 26/2000 vp

non kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden
ja laitteiden korjaus- tai asennustyötä.
Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa
työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua tukea, työllistämistukea tai työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea. Vähennystä ei myöskään myönnetä
asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön
perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista
korjausavustusta.
127 b §

Kotitalousvähennyksen peruste
Verovelvollinen saa vähentää:
1) kotitalousvähennykseen
oikeuttavasta
työstä maksamansa työnantajan sosiaaliturva200869
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maksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja
ryhmähenkivakuutusmaksun;
2) kotitalousvähennykseen
oikeuttavasta
työstä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä
tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle veronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta 40 prosenttia; ja
3) tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tämän lain 22 §:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta 40 prosenttia.
127 c §

Kotitalousvähennyksen tekeminen
Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron
määrän, se tehdään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta
näiden verojen suhteessa.
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Puolisoilie vähennys myönnetään siten kuin
he ovat vähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä vaatineet. Jos vähennystä ei voida tehdä sen mukaan kuin puolisot ovat sitä vaatineet, vähennys myönnetään ensisijaisesti sille puolisolle, jonka ansiotuloista ja
pääomatuloista suoritettava valtion tulovero on
verosta tehtävien vähennysten jälkeen suurempi. Siltä osin kuin kotitalousvähennystä tai osaa
siitä ei voida tehdä vähennystä vaatineella puolisolla, vähentämättä jäänyt määrä vähennetään
hänen puolisonsa veroista samalla tavalla kuin
se olisi vähennetty, jos hän itse olisi vähennystä
vaatinut.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
2001.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa. Lakia
sovelletaan työhön, joka on tehty lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen.
Vuodelta 2001 toimiteltavassa verotuksessa
127 a §:ssä tarkoitettu vähennys on kuitenkin
enintään 5 000 markkaa, ja se myönnetään vain
siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 500 markkaa.

