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LAKIALOITE 53/2012 vp
Laki tuloverolain 127 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Perussuomalaiset kantavat huolta Suomen työllisyydestä ja talouskasvusta. Mielestämme valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pk-yritysten
kasvua, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana
käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille ja ennen kaikkea pieniin alle 5
henkilön yrityksiin.
Perussuomalaiset pitävät tänä vuonna tehtyä
kotitalousvähennyksen supistamista virheenä.
Vähennyskelpoista on enää 45 prosenttia yrityksille maksetusta työkorvauksesta, kun osuus oli
aiemmin 60 prosenttia. Myös vähennyksen määrä on laskenut 2 000 euroon vuodessa, kun se oli
aiemmin 3 000 euroa. Kotitalousvähennys on
synnyttänyt uutta yritystoimintaa ja on monen

pienen palveluyrittäjän liiketoiminnan elinehto.
Perussuomalaiset katsovatkin, että kotitalousvähennyksen korottaminen on oiva keino tukea
yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Tämän lisäksi kotitalousvähennyksen korotus torjuu harmaata taloutta, kun se kannustaa kotitalouksia teettämään pienet työt rehellisillä yrittäjillä. Perussuomalaiset ehdottavatkin, että kotitalousvähennyksen vähennyskelpoisen työkorvauksen määrää nostetaan 45 prosentista 60 prosenttiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
tuloverolain 127 b §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 127 b §, sellaisena kuin se on laissa 1515/2011, seuraavasti:
127 b §
Kotitalousvähennyksen peruste
Verovelvollinen saa vähentää:
1) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta
työstä maksamansa työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja

ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 30 prosenttia maksamastaan palkasta;
2) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta
työstä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä
tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta 60 prosenttia; ja
3) tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tämän lain 22 §:ssä tarkoitetulle yleisVersio 2.0
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hyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta 60 prosenttia.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2012
Kaj Turunen /ps
Juho Eerola /ps
Ritva Elomaa /ps
Teuvo Hakkarainen /ps
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Pietari Jääskeläinen /ps
Pentti Kettunen /ps
Kimmo Kivelä /ps
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Laila Koskela /ps
Jari Lindström /ps
Maria Lohela /ps
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Anne Louhelainen /ps
Pirkko Mattila /ps
Lea Mäkipää /ps
Hanna Mäntylä /ps
Martti Mölsä /ps
Mika Niikko /ps
Jussi Niinistö /ps
Pentti Oinonen /ps
Tom Packalén /ps
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Vesa-Matti Saarakkala /ps
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