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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 35/2000 vp
Hallituksen esitys vuoden 2001 veroasteikkolaiksi

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden
2000 veroasteikkolaiksi (HE 101/2000 vp).
Eduskunta-aloite
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä
seuraavan lakialoitteen:
— LA 165/2000 vp — Ismo Seivästö /skl ym.:
Laki vuoden 2001 veroasteikkolaiksi.

Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.
Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- ylijohtaja Lasse Arvela, valtiovarainministeriö
- ylitarkastaja Merja Hartikka-Simula, Verohallitus
- sijoituspäällikkö Tuula Korhonen, Kansaneläkelaitos
- ylijohtaja Hannu Uusitalo ja tutkija Antti Parpo, Stakes

HE 101/2000 vp
LA 165/2000 vp

- varatuomari Ilkka Ojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
- ekonomisti Minna Punakallio, Palvelutyönantajat
- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto ry
- erityisasiantuntija Juha Mynttinen, Suomen
Kuntaliitto
- lainopillinen asiamies Anna Lundén, Suomen
Yrittäjät ry
- johtaja Tero Honkavaara, Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliitto
- pääekonomisti Matti Koivisto, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
- lakiasiainjohtaja Vesa Korpela ja ekonomisti
Sirkka Autio, Veronmaksajain Keskusliitto ry
- Helsingin Työttömät ry:n toiminnanjohtaja
Markku Kekäläinen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry
- varapuheenjohtaja Markku von Herzen,
Ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta
- toiminnanjohtaja Pentti Laakkonen ja toiminnanjohtaja Jukka Salminen, Valtakunnallisten Eläkejärjestöjen Neuvottelukunta
- verojohtaja Hannu Mustonen, Nokia
- professori, MA Pentti Rönkkö, Tampereen
yliopisto.

Versio 2.0
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Johdanto

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE
Tulo- ja varallisuusverolain säännösten mukaan
kultakin vuodelta toimitettavassa verotuksessa
sovellettavista veroasteikoista säädetään erikseen.
Hallitus ehdottaa, että verovuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on kuluvana
vuonna sovellettavaan asteikkoon lievennetty
poistamalla kokonaan asteikon alin tuloluokka
sekä korottamalla asteikon muiden tuloluokkien
tulorajoja ja alentamalla kaikkia muita margi-

naaliveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä
paitsi ylintä puolella prosenttiyksiköllä. Varallisuusveroasteikko ja yhteisön varallisuusveroprosentti ehdotetaan pidettäviksi ennallaan.
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001. Lakiehdotukseen ei sisälly
vuoden 2001 alusta toimitettavaa ennakkoperintää koskevia erityissäännöksiä.
Lakialoite LA 165/2000 vp sisältää hallituksen esityksestä poikkeavat ehdotukset veroasteikoiksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamiensa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa
hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä. Valtiovarainministeriöltä
saadun tiedon mukaan vuoden 2001 verokortteja on tarkoitus soveltaa 1.2.2001 lukien.
Asiantuntijakuulemisessa on ilmennyt huoli
siitä, että varallisuusveroasteikon alaraja on pysynyt muuttamattomana kymmenen vuotta.
Vuonna 1999 varallisuusveron tuotto oli 850
milj. markkaa ja maksajien lukumäärä n. 40 000
kappaletta. Veron tuotto on viime vuosina laman aiheuttaman notkahduksen jälkeen selvässä
nousussa. Veronalaisen varallisuuden verotusarvojen nousun vuoksi veron tuoton arvioidaan
kuluvana vuonna nousevan 1—1,5 mrd. mark-
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kaan. Maksajien määrä jatkaa voimakasta kasvuaan ja sen arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan
vuoteen 1999 verrattuna. Edellä esitetystä kehityksestä johtuen valiokunnan mielestä tulisi harkita varallisuusveroasteikon vähimmäistason
tarkistamista paremmin nykyolosuhteita vastaavaksi.
Käsittelemänsä aloitteen suhteen valiokunta
on asettunut kielteiselle kannalle.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja
että lakialoite LA 165/2000 vp hylätään.
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Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Maria Kaisa Aula /kesk
Kari Rajamäki /sd
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Seppo Kääriäinen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Markku Laukkanen /kesk
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Mauri Pekkarinen /kesk
Ola Rosendahl /r

Matti Saarinen /sd
Anni Sinnemäki /vihr
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Ulla Juurola /sd
Bjarne Kallis /skl
Kari Kantalainen /kok
Pekka Kuosmanen /kok.

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut
valiokuntaneuvos Arvo J. Kämppi.
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