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Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1546/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti:
30 a §
Yrittäjävähennys
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulona verotettavasta verovuoden elinkeinotoiminnan, maatalouden, metsätalouden ja porotalouden tulosta vähennetään yrittäjävähennyksenä viisi prosenttia siltä osin kuin kyse on:
1) 15 §:n 2 momentissa tarkoitetusta verotusyhtymän osakkaan puhtaasta tulosta, josta
on vähennetty aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut osakkaan maatalouden tappiot yhtymästä;
2) 16 §:n 1 momentissa tarkoitetusta osuudesta elinkeinoyhtymän elinkeinotuloon tai
16 §:n 2 momentissa tarkoitetusta osuudesta elinkeinoyhtymän maatalouden tuloon, josta
on vähennetty 16 §:n 3 momentissa tarkoitetut verovapaat osingot;
3) 16 a §:ssä tarkoitetusta osuudesta ulkomaisen yhtymän ja eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloon, josta on vähennetty osakkaan
osuus yhtymän elinkeinotoiminnan tai maatalouden aikaisempien verovuosien tappioihin;
4) 30 §:n 1 momentissa tarkoitetusta jaettavasta yritystulosta;
5) 44 §:n 2 momentissa tarkoitetusta porotalouden puhtaasta tuotosta;
6) maatilana pidettävältä kiinteistöltä saadusta 43 §:ssä tarkoitetusta pääomatulosta,
josta on vähennetty 55 ja 56 §:ssä tarkoitetut vähennykset sekä 111 §:ssä tarkoitettu
menovaraus.
124 §
Veron määräytyminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti).
Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti). Yhteisön tuloveroprosentti on 20. Yhteisetuuden tuloveroprosentti on 26,5. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016
Tasavallan Presidentti
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