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Kohljoki ym.: Ehdotus laiksi tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle
Sodasta kärsimään joutuneiden hyväksi tehdyt lahjoitukset sai vähentää vuoteen 1989 saakka valtionverotuksessa. Tällä tavalla kyettiin
vuosikymmenien ajan tehokkaasti tukemaan sodassa kärsimään joutuneiden auttamiseksi tehtyä vapaaehtoista huoltotyötä. Lahjoitusvaroin
on voitu paikata niitä aukkoja, joita sotainvalidien, veteraanien, sotaleskien ja heidän perheidensä kohdalla yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut ja edelleen
yksittäistapauksissa ilmenee. Suoranaisen taloudellisen tuen lisäksi on lahjoitusvaroilla voitu
muun muuassa järjestää kuntoutustoimintaa,
rahoittaa sotavammaisten hoitolaitoksien rakentamista ja välinehankintoja sekä tukea laajaa
asuntojen korjaustoimintaa. Lahjoitusvaroilla
on kokonaisuudessaan olennainen merkitys siinä laajassa vapaaehtoistyössä, jota järjestöt tekevät sotainvalidien ja veteraanien hyväksi.

Lahjoitusten verovähennysoikeuden poistaminen ja viime vuosien taloudellisen tilanteen
kiristyminen ovat vaikeuttaneet tuntuvasti lahjoitusvarojen saantia sotainvalidien ja veteraanien hyväksi tehtävään huoltotyöhön. !kääntymisen ja toimeentulon vaikeutumisen myötä on
tuen ja avun tarve maamme 38 000 sotainvalidin
ja runsaan 200 000 veteraanin joukossa kuitenkin lisääntynyt. Palauttamalla sodassa kärsimäänjoutuneiden hyväksi tehtävien lahjoitusten
verovähennysoikeus voidaan auttaa vapaaehtoistyötä niiden vanhuudenhuollon turvaamiseksi, joiden ansiota maamme vapaus on.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 57 §:ään uusi 3 kohta ja lakiin
uusi 100 a §seuraavasti:
57§

Lahjoitusvähennys
Yhteisö saa asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla vähentää tulostaan:
3) vähintään 1 000 markan ja enintään
150 000 markan suuruisen rahalahjoituksen,
joka on tehty verohallituksen nimeämälle suomalaiselle yhdistykselle, laitokselle tai säätiölle
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käytettäväksi sodasta kärsimään joutuneiden
avustamiseen.
100 a §

Valtionverotuksen lahjoitusvähennys
Verovelvollisella on oikeus, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, vähentää puhtaasta
ansiotulostaan vähintään 1 000 markan ja enintään 150 000 markan suuruinen rahalahjoitus,
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joka on tehty verohallituksen nimeämälle suomalaiselle yhdistykselle, laitokselle tai säätiölle,
käytettäväksi sodasta kärsimään joutuneiden
avustamiseen.

LA 42
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.
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