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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 127 a § inkomstskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att maximibeloppet från 900 euro till 1 100 euro om året.
av det hushållsavdrag som beviljas för omLagen avses träda i kraft vid ingången av
sorgs- och reparationsarbete i hushåll höjs 2003.
—————
MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

Hushållsavdraget för omsorgs- och reparationsarbete i hushåll infördes på försök i början av 1997 i Södra Finlands, Uleåborgs och
Lapplands län. I övriga delar av Finland provades en modell för direkt företagsstöd i stället för skatteavdrag. Efter försöket beslöt
man att ta i bruk skatteavdragsmodellen.
Skatteavdraget utsträcktes vid ingången av
2001 till att omfatta hela landet, och det direkta stödet slopades.
Hushållsavdragets maximibelopp är 900
euro om året på det belopp som överstiger
självriskandelen om 100 euro. Om arbetet utförs som lönearbete i arbetsförhållande är
grunden för avdraget de obligatoriska socialskyddsavgifterna. Om arbetet utförs av ett företag är avdraget 40 procent av de arbetsersättningar som betalats till företaget. Procentsatsen motsvarar i stort sett beloppet av socialskyddsavgifterna. Vardera maken kan göra
ett separat avdrag.
Med hjälp av hushållsavdraget kan man
främja hushållens möjligheter att använda
utomstående arbetskraft för arbeten som vanligen utförs i hemmet, såsom städning och
reparationer. Avdraget ökar efterfrågan på
sådana tjänster och skapar därigenom nya arbetstillfällen inom branschen. Det bidrar
även till att minska hushållens användning av
svartarbete.
För att öka hushållens möjligheter att sys-
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selsätta arbetskraft föreslås att maximibeloppet av det hushållsavdrag som beviljas från
inkomstskatten höjs med 200 euro om året,
dvs. från 900 euro till 1 100 euro om året.
Förslaget hänför sig till den inkomstpolitiska
uppgörelsen för åren 2003—2005.
2.

F ö r s la g e t s v e r kn in g a r

Hushållsavdraget omfattade 66 000 personer år 2001, och avdrag beviljades till ett belopp om cirka 30 miljoner euro. Antalet avdragsanvändare ökar. Efter den föreslagna
höjningen kan avdraget uppgå till 2 200 euro
i en familj med två inkomsttagare. Höjningen
av hushållsavdragets maximibelopp beräknas
minska avkastningen av statens inkomstskatt
med cirka 5 miljoner euro och av kommunalskatten 0,5 miljoner euro. Ändringen påverkar inte övriga skattetagares skatteintäkter i
någon nämnvärd utsträckning.
3.

B e r e d n i n g e n a v ä r e n de t

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet.
4.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av 127 a § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 127 a § 1 mom., sådant
det lyder i lag 995/2000, som följer:
bete som innebär underhåll eller ombyggnad
av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är
högst 1 100 euro om året och beviljas endast
i den utsträckning som den i 127 b § avsedda
avdragbara delen av kostnaderna överstiger
100 euro.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en
del av de belopp som han eller hon har betalt
för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt
hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt ar—————
Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av 127 a § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 127 a § 1 mom., sådant
det lyder i lag 995/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
127 a §

127 a §

Hushållsavdrag

Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en
del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller
fritidsbostad som han eller hon använder
(hushållsavdrag ). Till avdrag berättigar
normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete
samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 900 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i 127
b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.
——————————————

En skattskyldig får från skatten dra av en
del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller
fritidsbostad som han eller hon använder
(hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete
samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 1 100 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i
127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.
———

