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Lakialaitteessa esitetään, että sairausvakuutusmaksun porrastusta muutetaan siten, että
verotus kevenee vuoteen 1996 verrattuna tuloluokissa 80 000-150 000 markkaa. Välillä

150 000-250 000 markkaa porrastus olisi myös
nykyistä lievempi, mutta sitä suuremmissa tuloluokissa maksu olisi hieman nykyistä suurempi.

PERUSTELUT

Vuoden 1997 talousarvion yhteydessä hallitus
esittää tuloverotuksen keventämistä, joka koskisi myös suurituloisia. Jos verrataan nettotulojen
suhteellista muutosta eri tuloluokissa, verohelpotukset suosivat selvästi suurituloisia. Arviolta
yli miljardin markan verohelpotukset kohdistuvat henkilöille, joiden vuositulot ovat vähintään
200 000 markkaa.
Osana veronkevennyksiä on hallituksen esittämä lievennys sairausvakuutusmaksun porrastukseen.
Suurituloisten verotuksen keventämiselle ei

ole sosiaalista eikä taloudellista perustelua. Sen
vuoksi esitämme sairausvakuutusmaksuun toisenlaista porrastusta.
Jos tulot ovat 80 000-150 000 markkaa vuodessa, sairausvakuutusmaksu alenisi samalla tavalla kuin hallituksen esityksessä. Jos tulot ovat
150 000-250 000 markkaa, sairausvakuutusmaksu alenisi, mutta ei yhtä paljon kuin hallituksen esityksessä. Sitä suuremmilla tulotasoilla sairausvakuutusmaksu olisi hieman nykyistä suurempi. Enimmillään maksu olisi noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin nykyisin.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 §. Sairausvakuutusmaksu porrastettaisiin
kolmeen luokkaan sen mukaan, ovatko tulot alle
80 000 markkaa, välillä 80 000-150 000 markkaa vai yli 150 000 markkaa. Normaali maksu
olisi 1,9 prosenttia tuloista. Yli 80 000 markan
ylittävästä tulon osasta maksu olisi 0,45 prosent-
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tia ja yli 150 000 markkaa ylittävästä tulon osasta
lisäksi 1,65 prosenttia.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:
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Laki
sairausvakuutusmaksusta vuonna 1997
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Poiketen siitä, mitä sairausvakuutuslain (364/
63) 33 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 4
päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (742/
70), säädetään vakuutetun sairausvakuutusmaksusta, maksu on 1, 90 penniä vakuutetulle vuodelta 1997 kunnallisverotuksessa vahvistetulta veroäyriltä. Vakuutusmaksu on kuitenkin 2,35
penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa vahvistetulta veroäyriltä siltä osin kuin veroäyrien

määrä ylittää 80 000 markkaa. Lisäksi maksua
peritään 1,65 penniä veroäyriltä siltä osin kuin
veroäyrien määrä ylittää 150 000 markkaa. Vakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon,
mitä tuloverolaissa (1535/92) säädetään.
2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja sitä sovelletaan vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa.
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