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LAKIALOITE 1/2000 vp
Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, jota
koskeva määrittely on nykyisin tuloverolain
105 a §:ssä, kosketti alun perin kaikkia ansiotuloja eläketuloja lukuun ottamatta. Vuonna 1997
voimaan tulleessa laissa, jossa vähennystä laajennettiin, se· rajoitettiin kuitenkin koskemaan
vain työtuloja. Tämä merkitsi niiden verotuksen
kiristlimistä, joiden tulot ovat pääosin työttömyysturvaa tai muita tulonsiirtoja ja joilla ei ole
palkk~- tai muita työtuloja, joista ansiotulovähennyksen voisi tehdä.
Vuoden 1999 verotuksessa vähennystä laajennettiin edelleen. Hallituksen periaatepäätöksessä
13.1.2000 esitetään, että ansiotulovähennystä korotetaan uudelleen siten, että sen täysi määrä kohoaa 8 600 markasta 9 800 markkaan. Nämä
muutokset merkitsevät työtulojen ja muiden ansiotulojen välisen eron kasvamista tuloverotuksessa. Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat
kuten työmarkkinatuelle pudonneet pitkäaikaistyöttömät eivät pääse osallisiksi verohelpotuksis-

ta, sillä heidän tulonsa ovat niin pienet, että valtion tuloveroasteikko ei heitä koske ja he jäävät
myös kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen laajennuksen ulkopuolelle.
Tämä tuloverotukseen luotu uusi kastijako on
keinotekoinen. Ansiotulovähennys tulisi palauttaa koskemaan kaikkia ansiotuloja, eläketuloja
lukuun ottamatta, kuten alun perin olikin. Tämän
vuoksi tuloverolain 105 a § olisi muutettava siten, että otetaan tämä huomioon samoin kuin hallituksen esittämä uusi ansiotulovähennyksen laajennus. Tämä keventäisi työttömän verotusta
n. 55 mk/kk peruspäivärahan tasolla ja n. 130
mk/kk keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan tasolla, kun otetaan huomioon keskimääräinen kunnallisveroprosentti ja sairausvakuutusmaksu.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänäjoulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 105 a §,sellaisena kuin se
on laeissa 1126/1996 ja 475/1998 seuraavasti:
105 a §
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta, eläketuloja lukuun ottamatta,
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vähennetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennys. Vähennys on 20 prosenttia näiden tulojen 15 000 markkaa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 9 800 markkaa.
Verovelvollisen ansiotulon ylittäessä 75 000
markkaa vähennyksen määrä pienenee 3,5 pro-
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sentilla ansiotulon 75 000 markkaa ylittävältä
osalta.

Tämä laki tulee voimaan pa1vana
kuuta
2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa.

