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Paloheimo ym.: Ehdotus laiksi tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEENPÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan, että tuloverosta vapautettaisiin työntekijä tai tuotteen myyjä niissä
tapauksissa, joissa sekä maksaja että vastaanot-

taja ovat luonnollisia henkilöitä ja työsuoritus tai
kauppa on luonteeltaan satunnaista ja pienimuotoista.

PERUSTELUT
Maamme työllisyystilanne on hälyttävän huono ja tuloverotus sietämättömän korkea. Valtio
käyttää veronmaksajilta saamiaan tuloja kymmeniä miljardeja esimerkiksi pankkitukeen paikkaamaan karkeita virheitä tai jopa rikolliseksi
luonnehdittavaa toimintaa. Työttömiin kohdistuvilla valvontatoimilla ei kannusteta kansalaisia
työhön, vaan pidetään heidät joko valvotun, vieraannuttavan toimettomuuden tai sitten valvotun, ylimitoitetun verotuksen piirissä. Kansalaisten terve oikeustaju sotii voimakkaasti tätä käytäntöä vastaan ja ihmiset tekevät laajenevassa
määrin palveluja toisilleen piittaamatta verottajasta, joka koetaan nykyisissä olosuhteissa poliisivaltioista tutuiksi tulleiden kyylääjien kaltaiseksi.
Tilanne on monessa suhteessa epäterve.
Kansantaloudellisesti katsoen. :olisi suotavaa,
että kaikki kansalaiset tekisivät jatkuvasti jotain
hyödyllistä, siis kansallisvarallisuutta lisäävää.
Valvonnan ulkopuolella tehty työ lisää kansallisvarallisuutta keskimäärin tehokkaammin kuin
valvonnan piirissä oleva työ, koska siitä puuttuu
täysin tuottamaton ja varallisuuden lisäyksen
kannalta turha byrokt:atia. On ehdottomasti katsottava, että kansalaisten jo nyt tekemät, valvonnan ulkopuolella tapahtuneet työsuoritukset
ovat maamme ja kansamme tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä ja ilahduttavia.
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Henkisen ilmapiirin kannalta toimettomuus,
jota työttömiltä edellytetään, on ehdottoman tuhoisaa. Kansan keskimääräinen ammattitaito
romahtaa, yhä useampi nuorikin ihminen putoaa
tekemättömyyden mustaan aukkoon, josta pitkään oleiltuaan joutuu veroviranomaisen valvonnasta vankilaviranomaisen tai mielenterveysterapeutin huomaan. Kansamme henkisen ilmapiirin kannalta on välttämätöntä saada ihmiset
toimimaan hyödyllisesti, joko viranomaisen valvonnassa tai sen ulkopuolella.
Valtiontalouden ja kuntien talouden kannalta
myönteinen suhtautuminen nykyisin "pimeiksi"
leimattuihin työsuorituksiin, joita luonnolliset
henkilöt tekisivät satunnaisesti toisilleen, tuottaa
vähäisen veron menetyksen. Kysymys on joidenkin kymmenien miljoonien markkojen suuruisesta summasta, joita lainkuuliaiset ja tunnolliset
kansalaiset nyt oikeustajunsa vastaisestikin maksavat verottajalle. Näiden summien suuruus saavuttaisi jo maksetun pankkituen tason noin
vuonna 3013.
Muutos on kansantaloudellisesti katsoen tervehdyttävä, julkistaloudellisesti katsoen lyhyellä
tähtäyksellä mitätön ja pitkällä tähtäyksellä ehdottoman hyödyllinen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänäjoulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/92) uusi 88 a §seuraavasti:
88 a §
Luonnollisten henkilöiden välisten sopimusten
perusteella saatu tulo

vuttamasta tuotteesta saama tulo ei ole veronalaista tuloa 2 001 markkaa kuukaudessa alittavalta osalta.

Luonnollisen henkilön toiselle luonnolliselle
henkilölle satunnaisesti tekemästä työstä tai luo-

Tämälaki tuleevoimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.
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