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LAKIALOITE 68/2000 vp
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Elinkeinonharjoittajien matkakorvaukset vahvistetaan tällä hetkellä jatkuvasti palkansaajia matalammiksi. Vuonna 2000 liikkeen- ja ammatinharjoittajien kokopäiväraha on 106 markkaa ja osapäiväraha 56 markkaa, palkansaajien 157 ja 71
markkaa. Elinkeinonharjoittajien verovapaa kilometrikorvaus on 110 p/km, kun se palkansaajilla
211 p/km. Alempia matkakulukorvauksia sovelletaan liikkeen- ja ammatinharjoittajien ohella
sellaisiin palkansaajiin, joiden työnantaja ei korvaa matkakuluja.
Palkansaajien korvausten perusteena käytetään tuloverolain 73 §:n mukaan valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa matkakustannusten
yhteismäärää. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien
osalta säädetään puolestaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 12 kohdassa vähennyskelpoisiksi tilapäisestä työmatkasta aiheutunut elantokustannusten lisäys sen mukaan kuin
Verohallitus tarkemmin määrää.
Koska EVL:n 8 §ei sisällä viittausta työmarkkinalaitoksen laskelmiin, ei näitä katsota voita-

vankäyttää liikkeen- ja ammatinharjoittajien päivärahoja vahvistettaessa. Tavallinen yrittäjä, kuten myös vastaavan kohtelun saava palkansaaja,
kokee tästä seuraavat erot epäoikeudenmukaisiksi ja perusteettomiksi.
Lakialoitteessa ehdotetaankin verovelvollisten tasavertaisen kohtelun lisäämiseksi matkakorvausten tasoerojen poistamista palkansaajien
ja yrittäjien väliltä. Näin helpotettaisiin osaltaan
pienten yritysten toimintaedellytyksiä. Uudistus
vähentäisi verotuottoa 10 miljoonaa markkaa.
Myöskään Verohallitus ei näe menettelyllisiä
esteitä sille, että liikkeen- ja ammatinrahoittajille myönnetyt vähennykset olisivat yhtä suuria
kuin palkansaajien vastaavat korvaukset. Päinvastoin uudistus merkitsisi menettelyn yksinkertaistumista ja neutraalia verotuskohtelua.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 8 §:n
1 momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1339/1989, seuraavasti:
8§
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia

menoja ovat muun ohessa:
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12) verovelvollisen ja hänen puolisonsa elinkeinotoimintaan liittyvästa työmatkasta aiheutunut elantokustannusten lisäys sen mukaan kuin
verohallitus tarkemmin määrää käyttäen perusteena kirjanpitoon kirjattujen menojen määrää tai
muuta luotettavaa selvitystä taikka valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa matkakustannusten
yhteismäärää ja tästä vähennettävää säästyneiden elantokustannusten osuutta sen mukaisesti
kuin tuloverolain 73 §:ssä määrätään. Verohallitus vahvistaa myös verovelvollisen tai tämän
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puolison omistamanaan tai hallitsemanaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta saamaan verosta vapaan kilometrikorvauksen määrän valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa kilometrikorvauksen enimmäismäärää vastaavaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

