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Laki
tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 64 §:n 3 momentti, 106 §, 116 c §:n 1 ja 2 mo-

mentti ja 125 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 64 §:n 3 momentti laissa 1393/2019, 106 § laissa 1557/2019,

116 c §:n 1 ja 2 momentti laissa 946/2008 ja 125 §:n 2 momentti laissa 1557/2019, sekä
lisätään 64 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 504/2010 ja 1393/2019, uusi 4 ja

5 momentti, lakiin väliaikaisesti uusi 64 a § ja 72 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa
876/2017, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

64 §

Luontoisetu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Työnantajan työntekijälleen antama joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu

asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa 3 400 euroon asti. Jouk-
koliikenteen osuus liikkumispalvelupaketista rinnastetaan henkilökohtaiseen joukkolii-
kenteen matkalippuun.

Työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon
asti. Polkupyöräedun ja 3 momentissa tarkoitetun joukkoliikenteen matkalipun verovapaa
enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

Sähköauton latauslaite katsotaan auton lisävarusteeksi autoedun verotusarvoa lasket-
taessa.

64 a §

Liikenteen työsuhde-etujen väliaikaiset veronhuojennukset vuosina 2021–2025

Autoedun verotusarvosta vähennetään 170 euroa jokaiselta sellaiselta kuukaudelta,
jona etu on muodostunut sellaisen auton käyttämisestä, jonka autoverolain (777/2020)
10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä
kohden. Säännöstä sovelletaan vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin
autoihin.

Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantaessa työntekijän oman auton tai auton
käyttöedun perusteena olevan auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä.
HE 142/2020
VaVM 30/2020
EV 198/2020
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72 a §

Tilapäinen työskentely erityisellä työntekemispaikalla

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, tilapäisenä työskentelynä erityisellä

työntekemispaikalla pidetään enintään kolmen vuoden ja kuuden kuukauden työsken-
telyä samassa työntekemispaikassa, jos 1 momentissa tarkoitettu määräaika päättyy
1.1.–31.12.2021 välisenä aikana.

106 §

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähen-
nysten jälkeen ei ole 3 630 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon
määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden pe-
rusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 18 prosentilla yli menevän tulon mää-
rästä.

116 c §

Urheilijarahasto

Urheilijalla, jonka verovuoden urheilutulo on ennen tulon hankkimisesta tai säilyttämi-
sestä aiheutuneiden menojen vähentämistä vähintään 9 600 euroa, on oikeus siirtää urhei-
lutulostaan verovapaasti urheilurahastoon enintään 50 prosenttia urheilutulon bruttomää-
rästä laskettuna ja samalla enintään 200 000 euroa vuodessa.

Urheilijarahastoon siirretyt varat tuloutuvat urheilijauran päättymistä seuraavien vähin-
tään kahden ja enintään 15 vuoden aikana siten, että kunakin verovuonna tuloutuu tulou-
tumisvuosien lukumäärää vastaava osuus rahastossa urheilu-uran päättyessä olleesta mää-
rästä. Erityisestä syystä, kuten työkyvyttömyyden tai vähintään vuoden kestäneen työttö-
myyden vuoksi, varat voidaan tulouttaa myös nopeammin ja tasaeristä poiketen. Rahas-
toon tuloutumisaikana kertynyt tuotto katsotaan viimeistä tuloutumisvuotta seuraavan ve-
rovuoden tuloksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

125 §

Työtulovähennys

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vähennys on 12,7 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittäväl-

tä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 840 euroa. Verovelvollisen puh-
taan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,89 prosentilla puh-
taan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta
tehtäviä vähennyksiä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Lain 64 a § on voimassa 31 päi-

vään joulukuuta 2025 ja 72 a §:n 4 momentti 31 päivään joulukuuta 2022.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Lain 64 a §:ä sovelletaan vuosilta 2021–2025 toimitettavissa verotuksissa ja 72 a §:n
4 momenttia vuosilta 2021 ja 2022 toimitettavissa verotuksissa.
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