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maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään maatilatalouden tuloverolakiin (543/1967) uusi 10 f § seuraavasti:

10 f §
Työnantaja saa sen lisäksi, mitä 6 §:ssä

säädetään, vähentää tämän pykälän
2—4 momentin mukaan määräytyvän koulu-
tusvähennyksen yhteistoiminnasta yrityksissä
annetun lain (334/2007) 16 §:ssä tai taloudel-
lisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehit-
tämisestä annetun lain (1136/2013) 3 §:ssä
tarkoitettuun koulutussuunnitelmaan perustu-
vasta maataloudessa työskennelleen työnteki-
jän koulutuksesta, jos:

1) koulutus kestää yhtäjaksoisesti vähin-
tään tunnin;

2) työnantaja maksaa koulutuksen ajalta
työntekijälle palkkaa; ja

3) työntekijän palkkauskustannuksiin ei
ole verovuonna myönnetty julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain
(916/2012) 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palk-
katukea.

Koulutusvähennyksen määrä lasketaan si-
ten, että yrityksen työntekijöiden keskimää-
räinen päiväpalkka kerrotaan koulutusvähen-
nykseen oikeuttavien koulutuspäivien mää-
rällä, ja näin saatu tulo jaetaan luvulla 2.

Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jaka-
malla työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
netun lain (555/1998) 19 a §:n mukainen
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun pe-
rusteena oleva verovuoden palkkasumma ve-
rovuoden keskimääräisellä työntekijämää-
rällä ja näin saatu osamäärä luvulla 200. Jos
verovuoden pituus poikkeaa 12 kuukaudesta,
suhteutetaan edellä mainittu jakajana käytet-
tävä luku verovuoden pituutta vastaavasti.

Koulutuspäivänä pidetään päivää, jona
koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi
tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös
useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta,
joiden yhteenlaskettu kesto verovuonna on
vähintään kuusi tuntia. Verovuonna koulutus-
vähennykseen oikeuttaa enintään kolme kou-
lutuspäivää työntekijää kohti.

Työnantajan on laadittava kirjallinen selvi-
tys koulutusvähennyksen laskentaperusteista
ja 1—4 momentissa säädettyjen koulutusvä-
hennyksen edellytysten täyttymisestä. Selvi-
tys koulutusvähennyksen edellytysten täytty-
misestä on laadittava työntekijäkohtaisesti.

Koulutusvähennykseen ei ole kuitenkaan
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oikeutta tuloverolain (1535/1992) 20 ja
21 §:ssä tarkoitetulla yhteisöllä, 21 a §:ssä
tarkoitetulla yliopistolla eikä yhdistyksillä ja
säätiöillä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-
rovuodelta 2014 toimitettavassa verotuk-
sessa.
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