EV 204/2000 vp- HE 172/2000 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2000 vp

Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä maatilatalouden
tuloverolain m u ottamisesta

Eduskunta edellyttää, että käytännön soveltamistilanteita seurataan ja verovelvollisia ohjeistetaan väärinymmärrysriskien vähentämiseksi. Edelleen eduskunta
edellyttää, että soveltamisongelmien ilmetessä hallitus ryhtyy toimiin lainsäädännön korjaamiseksi siten, että elinkeinon- ja maatilataloudenharjoittajien matkavähennykset saatetaan lakitekniseltä
ratkaisultaan tasavertaisemmin vastaamaan palkansaajiin sovellettavaa lainsäädäntötekniikkaa.

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
sekä maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta (HE 172/2000 vp).

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 39/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 8 §:n
I momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on laissa I339/1989,
muutetaan 8 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisena kuin se on laissa II 09/1996,
sekä
lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/198I ja 1539/1992, väliaikaisesti uusi
3 momentti, 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1539/1992, uusi 2 momentti ja lakiin
siitä laiila 1038/1985 kumotun 55 §:n tilalle uusi 55 §seuraavasti:
19 §
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään,
1uottolaitostoiminnasta
annetussa
laissa
(1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen veronHE 172/2000 vp
VaVM 39/2000 vp

alaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 20002002 toimitettavissa verotuksissa maksamatta
olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on
merkittävä rahoitustarkastuksen antaman määräyksen mukaan järjestämättömiksi ja joiden kor200921
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koja luottolaitos ei saa rahoitustarkastuksen
määräyksen mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi.

53§
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös
muuta hyödykettä kuin kiinteistöä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa.

55§
Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja
saa sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, vähentää:
1) verohallituksen
tuloverolain
73 §:n
2 momentin nojalla vahvistaman työmatkasta
saadun verovapaan päivärahan enimmäismäärän ja työmatkasta aiheutuneiden lisääntyneiden
elantokustannuksen erotuksen; ja
2) verohallituksen edellä mainitussa päätöksessä vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän ja liikkeen- ja ammatin-

harjoittajan yksityisiin varoihinsa kuuluvalla autolla tekemästä elinkeinotoimintaan liittyvästä
matkasta aiheutuneiden menojen erotuksen.
Työmatkalla 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan matkaa, jonka liikkeen- ja ammatinharjoittaja tilapäisesti tekee elinkeinotoimintaan liittyvänä tavanmukaisen toiminta-alueensa ulkopuolelle. Vähennyksen tekemisessä noudatetaan soveltuvin osin verohallituksen tuloverolain
73 §:n 2 momentin nojalla antaman päätöksen
perusteita.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa säädetyn vähennyksen myöntäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä auton käytöstä ja elinkeinotoimintaan liittyvistä matkoista.
Tämä laki tulee voimaan päivänä tammikuuta 2001. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2001 toimiteltavassa verotuksessa.
Lain 19 §:n 3 momentti on voimassa vuoden
2002 loppuun, ja sitä sovelletaan jo vuodelta
2000 toimiteltavassa verotuksessa.

Laki
maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 15 päivänä joulukuuta 1967 annettuun maatilatalouden tuloverolakiin (54311967) uusi
10 e § seuraavasti:

Maatalouden puhdas tulo
10 e §
Maatalouden harjoittaja saa sen lisäksi, mitä
6 §:ssä säädetään, vähentää:
1) verohallituksen
tuloverolain
73 §:n
2 momentin nojalla vahvistaman työmatkasta
saadun verovapaan päivärahan enimmäismäärän ja työmatkasta aiheutuneiden lisääntyneiden
elantokustannuksen erotuksen; ja
2) verohallituksen edellä mainitussa päätöksessä vahvistaman verovapaan kilometrikorva-
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uksen enimmäismäärän ja maatalouden harjoittajan yksityisiin varoihinsa kuuluvalla autolla
tekemästä maatalouteen liittyvästä matkasta aiheutuneiden menojen erotuksen.
Työmatkalla 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan matkaa, jonka maatalouden harjoittaja tilapäisesti tekee maatalouteen liittyvänä tavanmukaisen toiminta-alueensa ulkopuoleJle. Vähennyksen tekemisessä noudatetaan soveltuvin osin
verohallituksen tuloverolain 73 §:n 2 momentin
nojalla antaman päätöksen perusteita.

EV 204/2000 vp -

Edellä l momentin 2 kohdassa säädetyn vähennyksen myöntäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä auton käytöstä ja maatalouteen liittyvistä matkoista.
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä tammikuuta 2001. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000
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