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1246/2013
Laki
tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 73 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa
787/2012,
muutetaan 51 §, 58 §:n 1 ja 2 momentti, 71 §:n 3 momentti, 73 §:n 2 momentti, 92 §:n 14,
16 ja 25 kohta, 106 §, 125 §:n 2 momentti, 127 a §:n 1 momentti sekä 127 d §:n 1 ja 2
momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 58 §:n 1 ja 2 momentti sekä 127 a §:n 1 momentti laissa
1515/2011, 71 §:n 3 momentti laissa 896/2001, 73 §:n 2 momentti laissa 787/2012, 92 §:n
14 kohta laissa 1360/2002, 92 §:n 25 kohta laissa 1273/2004, 106 § ja 125 §:n 2 momentti
laissa 785/2012 sekä 127 d §:n 1 ja 2 momentti laissa 409/2005, sekä
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 48 a § sekä uusi 81 a § ja 92 §:ään, sellaisena kuin se on
osaksi laeissa 1360/2002, 1273/2004, 528/2005, 770/2005, 1128/2005, 946/2008 ja 929/2012,
uusi 26 kohta seuraavasti:
48 a §
Kunnalle luovutetun kiinteistön määräaikainen verovapaus
Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei
ole veronalaista tuloa, jos luonnollinen henkilö tai kuolinpesä luovuttaa kiinteää omaisuutta kunnalle 1 päivänä lokakuuta 2013 tai
sen jälkeen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
51 §
Perhe- ja perintöoikeudelliset saannot
Veronalaista tuloa ei ole avio-oikeuden nojalla, naimaosana tai etuosana jakamattoHE 105/2013
HE 181/2013
VaVM 22/2013
EV 148/2013

masta pesästä, perintönä, perintökaaren 8 luvussa tarkoitettuna avustuksena tai hyvityksenä, testamentilla taikka lahjana saatu suoritus.
58 §
Korkomenot
Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojensa korot, jos velka
kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen,
jollaisena pidetään myös osinkotuloa sen estämättä, että osinkotulo on 33 a—33 d §:n
nojalla verovapaata tuloa (tulonhankkimisvelka).
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
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verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan 70 prosenttia velkojensa koroista,
jos velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen
perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen
tai peruskorjaukseen (asuntovelka).
— — — — — — — — — — — — —

71 §
Verovapaat matkakustannusten korvaukset
— — — — — — — — — — — — —
Työnantajalta työmatkasta saatuun matkakustannusten
korvaukseen
rinnastetaan
22 §:ssä tarkoitetulta yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta tehdystä matkasta silloinkin, kun verovelvollinen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa palkkaa
työstä, johon matka liittyy. Tällaisesta matkakustannusten korvauksesta on kuitenkin verovapaata tuloa vain:
1) päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä
päivältä kalenterivuodessa;
2) majoittumiskorvaus;
3) matkustamiskustannusten korvaus, jota
voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta 72 §:n 4 momentin
estämättä; matkakustannusten korvauksesta
muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä
matkasta on verovapaata enintään 2 000 euroa kalenterivuodelta.

73 §
Verovapaiden korvausten perusteet ja määrä
— — — — — — — — — — — — —
Verohallinto vahvistaa työnantajalta työmatkasta saadun verovapaan päivärahan ja
ateriakorvauksen määrän käyttäen perusteena
Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa matkakustannusten yhteismäärää. Kotimaan päivärahaa määrättäessä tästä yhteismäärästä vähennetään säästyneiden elantokustannusten
osuutena 15 prosenttia. Näin laskettu määrä
vähennetään matkakustannusten yhteismää-

rästä myös ulkomaan päivärahojen määriä
vahvistettaessa. Verohallinto vahvistaa verovelvollisen omistamallaan tai hallitsemallaan
kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta saaman
verosta vapaan kilometrikorvauksen määrän
käyttäen perusteena Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa kilometrikorvauksen enimmäismäärää. Verosta vapaan kilometrikorvauksen määrää vahvistettaessa Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta määrästä vähennetään yksityisajojen osuutena 5 prosenttia.

Eräät vahingonkorvaukset ja
vakuutussuoritukset
81 a §
Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmästä
kerralla maksettuun vakuutukseen siirretty
eläkeoikeus
Kokonaan veronalaista ansiotuloa on
eläke, joka perustuu sellaiseen kerralla maksettuun vakuutukseen, jolla on toteutettu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien
henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen
ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten
toimenpiteiden laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o
259/68 liitteen VIII 12 artiklan mukainen eläkeoikeuden siirto, jota ei voida toteuttaa eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain (165/1999) mukaisesti.
Mitä 1 momentissa säädetään eläkkeestä,
koskee myös muuta 1 momentissa tarkoitettuun vakuutukseen perustuvaa suoritusta.
Eläke ja muu vakuutukseen perustuva suoritus luetaan saajan veronalaiseksi tuloksi
20 prosentilla korotettuna, jos se maksetaan:
1) vakuutetulle ennen kuin hän on täyttänyt 63 vuotta tai vakuutetun elinaikana
muulle kuin vakuutetulle; tai
2) vakuutetun kuoltua muulle kuin vakuutettuun 34 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevalle.
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92 §
Verovapaat sosiaalietuudet
Veronalaista tuloa eivät ole:
— — — — — — — — — — — — —
14) opintotukilain (65/1994) mukainen
valtion varoista maksettu korkoavustus sekä
opintolainahyvitys;
— — — — — — — — — — — — —
16) luonnollisen henkilön valtion ja kuntien varoista asunnonkorjaukseen saama
avustus sekä kolttalain (253/1995) nojalla
asunnon tai muun yksityistaloudessa tarvittavan rakennuksen tai rakennelman rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen
saama avustus ja valtionlainaan liittyvä tuki;
— — — — — — — — — — — — —
25) poliisikokelaan päiväraha;
26) Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun
lain (1121/2008) mukainen upseerin virkaan
vaadittavaa tutkintoa ja sotilasammatillisia
opintoja suorittavan opiskelijan sekä rajavartiolaitoksen
hallinnosta
annetun
lain
(577/2005) mukainen rajavartijan peruskurssia suorittavan opiskelijan saama maksuton
ylläpito, päiväraha, matkustamiskustannusten
korvaus sekä muu vastaava opintososiaalinen
etuus sekä vaativien palveluolosuhteiden perusteella maksettava korvaus.
106 §
Kunnallisverotuksen perusvähennys
Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön
puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 2 930 euron määrää
suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon
määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 19 prosentilla yli menevän tulon määrästä.
125 §
Työtulovähennys
— — — — — — — — — — — — —
Vähennys on 7,4 prosenttia 1 momentissa
tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä
osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kui-
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tenkin 1 010 euroa. Verovelvollisen puhtaan
ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,15 prosentilla puhtaan
ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.
Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta
tehtäviä vähennyksiä.
127 a §
Kotitalousvähennys
Verovelvollinen saa vähentää verosta osan
käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan
asunnossa tehdystä työstä maksamistaan
määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen
oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai
hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa, ja
se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b
§:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.
— — — — — — — — — — — — —
127 d §
Opintolainavähennys
Opintotukilain muuttamisesta annetun lain
(1243/2013) voimaan tullessa voimassa olleen opintotukilain (65/1994) 16 c §:ssä tarkoitettu vähennykseen oikeuttavan tutkinnon
määräajassa suorittanut verovelvollinen, joka
on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen
1 päivää elokuuta 2014 ja johon sovelletaan
viimeksi mainitun lain opintolainavähennystä
koskevia säännöksiä, saa vähentää verosta
maksamansa opintolainan lyhennystä vastaavan määrän (opintolainavähennys).
Vuosittain myönnettävien vähennysten yhteenlaskettu enimmäismäärä on 30 prosenttia
verovelvollisella olevan vähennykseen oikeuttavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä. Vähennykseen oikeuttavalla
opintolainalla tarkoitetaan 1 momentissa tarkoitetun opintotukilain 16 c §:ssä tarkoitettujen korkeakouluopintojen ensimmäistä aloituspäivää edeltävän lukukauden lopun ja vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamispäivää seuraavan lukukauden alun välisenä aikana kertynyttä opintotukilain mukaista opintolainaa ilman kyseisenä aikana
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lainaan pääomitettuja opintolainan korkoja
(opintolainavähennyksen enimmäismäärä).
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Lain 92 §:n 14 kohta sekä
127 d §:n 1 ja 2 momentti tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä elokuuta 2014 ja 58 §:n
1 ja 2 momentti 1 päivänä tammikuuta 2015.

Lain 48 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa
kuitenkin siten, että 92 §:n 16 kohtaa sovelletaan jo vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa ja 48 a §:ää sovelletaan vuosilta
2013 ja 2014 toimitettavissa verotuksissa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013
Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY

ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)

