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LAKIALOITE 172/2000 vp
Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 172/2000 vp.
Hallituksen esitys elinkeinon- ja maataloudenharjoittajien matkakulujen ja päivärahojen
vähennysten korottamisesta palkansaajien tasolle on perusteltu, mutta se jättää kokonaan huomioon ottamatta tuloverolain mukaisen tulonhankkimistoiminnan eli muun muassa metsätaloudenharjoittajat ja freelancetyöntekijät.
Tässä suhteessa hallituksen esitys kohtelee eri
yrittäjäryhmiä epäneutraalisti. Esimerkiksi metsätaloudenharjoittajille aiheutuu aivan samanlaisia matkakuluja kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajillekin, mutta heidän verotuskäytännön

mukainen kaavamainen vähennyksensä olisi paljon parempi.
Tämän vuoksi lakialoitteessa ehdotetaan vähennyskelpoisten kilometrikorvausten ja ns.
yrittäjäpäivärahojen korottamista myös tuloverolain mukaisen tulonhankkimistoiminnan osalta. On huomattava, että hallituksen esitys tai
tämä lakialoite eivät koske verovelvollisen asunnon ja varsinaisen työpaikan, esim. metsätilan,
välisten matkakustannusten korvauksia.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
tuloverolain 31 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain ( 1535/1992) 31 §:ään, sellaisena kuin se
on osaksi laeissa 1383/1997 ja 1170/1998, uusi 7 ja 8 momentti, seuraavasti:
31 §

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset
säännökset
Verovelvollinen saa sen lisäksi, mitä edellä
on säädetty matkakustannuksina vähentää verohallituksen tuloverolain 73 §:n 2 momentin no-

jalla vahvistaman työmatkasta saadun verovapaan päivärahan ja edellä mainitussa päätöksessä vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismääriä vastaavat määrät.
Edellä 7 momentissa säädetyn vähennyksen
myöntäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä auton käytöstä tulonhankkimistoimintaan liittyviin matkoihin. VäVersio2.0
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bennyksen myöntäminen edellyttää lisäksi sitä,
että työnantaja ei ole niitä erikseen korvannut.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
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