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LAKIALOITE 17211999 vp
Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle
LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tutkimusten mukaan perheet eivät ole verotuksessa samanarvoisessa asemassa keskenään. Jos
toinen puolisoista hankkii perheen tulot, on verotus huomattavasti korkeampi kuin tilanteessa,
jossa molemmat puolisot saavat verotettavaa tuloa. Tätä ongelmaa ehdotetaan korjattavaksi
ensi vaiheessa perhevähennyksellä, joka kytkeytyisi hoivatyöhön. Ehdotuksen mukaan ne perheet, joissa hoidetaan alle oppivelvollisuusikäistä lasta, vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta, voisivat saada tietyn markkamääräisen veronkevennyksen perhekohtaisesti valtionverotuksessa.
Tässä esitetään, että perheet voisivat vähentää
5 000 markkaa vuodessa suurempituloisen verosta kotona tehdyn hoivatyön perusteella, jos
kotona olevan verotettava tulo alittaa valtionverotuksessa verotettavan määrän.
Verovähennystä tulisi käyttämään arvion mukaan ensi vaiheessa noin 80 000 perhettä. Kevennys aiheuttaisi valtiolle 400 miljoonan markan
verotulojen menetyksen.
Perheen koon ja hoivatyön huomioimineo
verotuksessa

jista on palkkatuloja, toisen ollessa esimerkiksi
kotona hoitamassa lasta, vanhusta tai vammaista. Kun erillisverotus on viety näin pitkälle, ei
perheen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä
tuloa helposti synny yhden ansaitsijan mallilla
eivätkä perheen nettotulot välttämättä paljoa
kasva toisen puolison työhön menemisestä. On
ongelmallista, että perheitä kohdellaan eri tavoin
sosiaaliturvassa ja verotuksessa. Tämä johtaa
helposti varsinkin lapsiperheiden kohdalla tuloloukkuun, jossa ainoan ansaitsijan palkkatyöstä
saatu hyöty ei ole paljoa suurempi kuin toimeentulotukinormit.
Verolainsäädäntöä tulisi kaikkiaan korjata.
Muutos voidaan aloittaa perheistä, joissa hoidetaan kotona alle oppivelvollisuusikäistä lasta tai
vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta.
Tällöin perhe voisi tehdä perhevähennyksen valtionverotuksessa perhekohtaisesti puolisovähennyksen tapaan.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Nykyinen verotusjärjestelmä kohtelee eriarvoisesti sellaisia perheitä, joissa vain toisella huolta-
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Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) uusi 14 a § seuraavasti:
14 a §
Perhevähennys kotona tehdyn hoivatyön
perusteella

Jos perheessä hoidetaan alle oppivelvollisuusikäistä lasta, vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta, voi perhe vähentää valtionverotuk-

sessa perhekohtaisesti suurempituloisen verosta
5 000 markkaa vuodessa edellyttäen, että hoivatyötä tekevän puolison tulo on alle valtionverotuksessa verotettavan määrän.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1999
Jouko Jääskeläinen /skl
Toimi Kankaanniemi /skl
Päivi Räsänen /skl
Sakari Smeds /skl
Leena Rauhala /skl
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Bjarne Kallis /skl
Kari Kärkkäinen /skl
Leea Hiltunen /skl
Ismo Seivästö 1 skl
Marja-Leena Kemppainen /skl

