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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metalli- ja rakennus
teollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista 
annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että me
talli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista annetun 
lain (5/1978) voimassaoloaikaa jatkettaisiin 
viidellä: vuodella siten, että lakiin perustuvat 
veronhuojennukset koskisivat myös vuosien 

1981-1985 aikana tehtyihin urakka- ja han
kintasopimuksiin perustuvia saamisia ja niiden 
korkoja. Samalla kun nykyisen lain soveltamis-
aikaa jatkettaisiin, tarkistettaisiin lain sanamuo
toa niin, että lain käytäntöön soveltamisessa 
esiintyneet epäkohdat voitaisiin poistaa. 

ESITYKSEN PERUSTELUT. 

1'. Perusteet lain voimassaolon jatkamiselle. 

Lakia metalli- ja rakennusteollisuuden edis
tämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista 
sovelletaan niihin alusten ja muiden metalli
teollisuustuotteiden hankintasopimuksiin sekä 
niihin ulkomailla sijaitsevia rakennuskohteita 
R:oskeviin rakennusurakkasopimuksiin, jotka on 
tehty ennen vuoden 1980 loppua. Metalliteol
lisuustuotteiden toimituksiin ja rakennusurak
kasopimuksiin perustuvat saamiset eivät sano
tun lain mukaan ole metalliteollisuutta tai ra
kennusliikettä harjoittavan yrityksen veronalai
sia varoja eivätkä niille maksettavat korot sa
nottujen yritysten veronalaista tuloa. Korko
tulo on lain mukaan verovapaata 4 prosentin 
vuotuiseen määrään saakka. Veronhuojennuk
set on mainittujen yritysten myöntämien toimi
tusluottojen lisäksi ulotettu koskemaan myös 
ns. puiteluottoja eli yksinomaan vientiinoton 
myöntämistä varten perustetun kotimaisen ra-
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halaitoksen, Suomen Vientiluotto Oy:n, mainit
tujen yritysten ostajamaiden rahalaitoksille 
myöntämiin luottoihin. Metalliteollisuusyritys
ten myöntämiin toimitusluottoihin on mainit
tuja veronhuojennuksia sovellettu jo vuodesta 
1956 lähtien eli runsaat kaksikymmentä 
vuotta. 

Veronhuojennuksilla on pyritty turvaamaan 
kotimaisille yrityksille yhtäläiset edellytykset 
kilpailla tilauksista ulkomaisten yritysten kans
sa erityisesti toimitusluottoehtojen edullisuuden 
suhteen. Raskaassa metalliteollisuudessa on 
toimitusluottojen pituus ja alhainen korkotaso 
jo pitkään ollut keskeinen kilpailukeino tilaus
ten saannissa. Veronhuojennukset onkin tämän 
johdosta myönnetty yrityksille, jotka metalli
teollisuustuotteiden tilaajille joutuvat kansain
välisestä kilpailutilanteesta johtuen myöntä
mään vähintään vuoden pituisen toimitustuo
ton alhaista korkoa vastaan. Vaikka yritykset 
erityisesti viime vuosina ovat voineetkin saada 
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toimitusluotan myöntämisen mahdollistavan ra
hoituslainan suhteellisen edullisilla ehdoilla, ei 
toimitusluotan alhainen korkotulo, nykyisellään 
keskimäärin 8 %, riitä kattamaan yrityksille 
kauppahinnan velaksi antamisesta aiheutuvia 
erilaisia rahoitus-, vakuutus-, ym. kustannuk
sia. Nämä kustannukset muodostaisivat helposti 
yritystemme pääoman puutteesta ja kansainvä
listä tasoa korkeammasta velkaantumisasteesta 
johtuen esteen tasavertaiselle kilpailulle ulko
maisten yritysten kanssa. 

Nyttemmin ovat eri valtioiden tukitoimet 
entisestäänkin lisääntyneet. Kilpailu on myös 
laajentunut käsittämään paitsi metalliteollisuu
den tuotteita myöskin rakennusvientiä, minkä 
johdosta veronhuojennukset myös meillä vuo
den 1978 alusta ulotettiin koskemaan ulko
mailla suoritettaviin rakennusurakoihin perus
tuvia luottoja. 

Jotta, yrityksemme myös tulevina vuosina voi
sivat tasavertaisesti kilpailla tilauksista vastaa
vien ulkomaisten yritysten kanssa, hallitus eh
dottaa, että metalli- ja rakennusteollisuuden 
edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuk
:Sista annetun lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin 
5 vuodella siten, että sen säännöksiä sovellet
taisiin ennen vuoden 1985 loppua tehdyn urak
ka- tai hankintasopimuksen perusteella myön
nettäviin toimitusluottoihin. Samalla ehdotetaan 
lain säännöksiin tehtäväksi eräitä tarkennuksia, 
joilla lain soveltamismahdollisuuksia voitaisiin 
parantaa. 

2. Veronhuojennuksen merkityksestä. 

Toimitusluottoa myöntävälle yritykselle ei 
kauppahintasaamisen verovapaudella · varalli
suusverosta ole tällä hetkellä enää merkitystä, 
koska yritykset yleensä osakeyhtiömuotoisina 
eivät muutoinkaan . maksa varoistaan varalli
suusveroa. Toimitusluotan koron verovapautta 
taas voivat tehokkaasti käyttää hyväkseen vain 
ne yritykset, joiden veronalainen vuositulo ko
fon kertymisvuotena on vähintään verovapaan 
korkotulon suuruinen. Toiselta puolen veron
saaja menettää verotuoton verovapaasta korko
tulosta täysimääräisesti vain mainituilta yri
tyksiltä. 

~ Verohallitukselta saadun selvityksen mukaan 
on verovapaiden korkotulojen määrä ollut vuo-

den 1977 verotuksessa yhteensä 85 miljoonaa 
markkaa ja vuoden 1978 verotuksessa 111 
miljoonaa markkaa. Verohallitukselta saadun 
selvityksen mukaan oli verotuoton pienennys 
vuodelta 1977 noin 40 ja vuodelta 1978 noin 
65 miljoonaa markkaa. 

3. Lain säännösten tarkistaminen. 

Lakia on käytännössä tulkittu siten, että ve
ronhuojennus vientitoimitusten osalta koskee 
vain aluksia, koneita ja laitteita, eikä sitä ole 
niin ollen sovellettu laji- tai kappaletavaraan, 
kuten varaosiin tai kodinkoneisiin. Kun veron
huojennuksen soveltaminen vientiteollisuustuot
teisiin pelkästään sillä perusteella, että kysymys 
on metalliteollisuustuotteista, aiheuttaa hanka
lia rajanvetoja eikä ole kilpailusyistä tarpeen, 
ehdotetaan, että lain 1 §:n 1 momenttia tar
kennettaisiin niin, että veronhuojennusta vienti
toimitusten osalta sovellettaisiin samoihin teol; 
lisuustuotteisiin kuin kotimaan to1m1tusten 
osalta eli aluksiin, koneisiin, koneistoihin ja 
laitteistoihin, kuitenkin ilman niiden kauppa
hinnalle asetettavaa vähimmäismäärää. 

Voimassa olevan lain mukaan on veronhuo
jennuksen edellytyksenä, että tilaajalle on kaup
pahinnan maksamisessa myönnetty lykkäystä 
vähintään 12 kuukauden ajaksi toimituksen 
tapahtumisesta. Tämä edellytys merkitsee jo 
vakiintuneen _tulkinnan mukaan sitä, että esi
merkiksi tasaerin puolivuosittain erääntyvän 
luotan ensimmäisen lyhennyserän yhteydessä 
sen osalle suoritettu korko jää veronhuojenimk~ 
sen ulkopuolelle, vaikka luoton_ viimeiset lyhen
nyserät lankeavat maksettaviksi 'ehkä vasta mo
nenkin vuoden kuluttua. Luotan ensimmäisen 
lyhennyserän vähentäminen veronhuojenukseeri 
oikeuttavasta toimitusJuotosta vaatii aina erilli
sen laskutoimituksen ja selvittelyn. Kun 12 
kuukauden pituinen aika lisäksi lasketaan toi
mitusajankohdasta lukien, vaatii veronhuojen
nusluotan laskeminen lisäksi toimitusajankoh
dan selvittämistä, mikä käytännössä on hanka
laa ja saattaa asettaa keskenään rinnastettavat 
toimitukset veronhuojennuksen osalta perus
teettomasti erilaiseen asemaan. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että sillä seikalla, erääntyykö Iuo
ron ensimmäinen lyhennyserä alle vai yli vuo
den toimitusajankohdasta laskettuna ei enää 
olisi merkitystä. Ratkaisevaa sen sijaan olisi, 
että ainakin puolet luotan määrästä erääntyy 



maksettavaksi vuoden tai sitä pitemmän lai
na-ajan kuluessa. Lain 1 §:n 1 momentin 
tarkentåminen tiiliä tavoin 'poistaisi veronhuo
jennusedun tasaerin kuoletettavan puolentoista 
vuoden ja sitä lyhyem_rnän laina-ajan toimitus
luotoista; mutta saattaisi toisaalta pitempiaikai
set toimitusluotot . täysimääräisesti . veronhuojen
nuksen alaisiksi sekä ennen kaikkea poistaisi 
suuren osan lain soveltamisessa ilmenneistä 
hankaluuksista.·· 

Kotimaiselle tilaajalle tapahtuvien. toimitus
ten osalta voimassa oleva laki asettaa veron~ 
huojennuksen saamiselle eräitä erityisedellytyk~ 
siä. Niinpä metalliteollisuustuotteiden tulee 
olla aluksia; koneita, koneistoja tai laitteita, 
joiden yhteinen kauppahinta on vähintään 
200 000 markkaa. Tämä toimitukselle asetettu 
vähimmäisarvo ei enää nykyisellään kohdista 
veronhuojennuksia niihin lähinnä raskaan me
talliteollisuuden tuotteisiin, joiden vähimmäis
hankintahinta vuonna 1958 oli sanotun suu
ruinen. Rahan arvon alentumista vastaava tar
kistus vuoden 1958 hankintahintaan edellyttää 
vähimmäishankintahinnan korottamista noin 
viisinkertaiseksi eli siten yhteen miljÖOnaan 
markkaan. Vaikka tarkistus merkitseekin ve~ 
ronhuojennuksen saannin edellytysten kiristä
mistä yhdellä kertaa tuntuvasti; on kuitenkin 
huomattava, että vähimmäishankintahinta ei 
koske kutakin toimitettavaa konetta tai laitetta 
erikseen eikä edes edellytä, että koneet tai lait
teet muodostavat teknisen kokonaisuuden, vaan 
riittää, että koneet ja laitteet sisältyvät samaan 
hankintasopimukseen ja tulevat samalle tilaajal
le. 

. Voimassa olevan lain 1 §:n 2 momentin 
mukaan veronhuojennus . koskee myös tilaajan 
ennen toimitusajankölitaå 'hankintasopimuksen 
mukaan maksettavien tavanmukaisten osamak
sujen korkoja. Varsinkin aluksen tilaaja saattaa 
jo ~råkentamisaikana olla velvollinen 'huomatta
vii.11· osamaksuihin ennen laivan toimitusta. 
Kun veronhuojennus sanotun l'<linkolidan inu
kaan myönnetään jo siltä vuodelta, jona en
simmäinen osamaksu ilman maksunlykkäyksen 
myöntämistä olisi erääntynyt ja seuraavilta 
kymmeneltä verovuodelta toimitettavissa verö
tuksissa, saattaa veronhuojennus jäädä såarriäfta 
varsinaiselle. · hankintasopimukselle myönnetyn 
toimitusluoton viimeisiltä lyhennyseriltä, Tä~ 
män vuoksi ehdotetaan lain 1 §:n 2 monien" 
tissa tarkoitettuja osamaksuja sisältävien hari• 
kintasopimusten osalta verönhuojennuksen so
veltamisen enimmäisaikaa siten tarkistettavaksi, 
että veronhuojennus tällöin myönnettäisiin en:: 
simmäisen osamaksun alkuperäiseltä eräänty
misvuodelta ja enintään viideltätoista sitä seu• 
raavalta verovuodelta. · 

Lain 2 §: ää ehdotetaan siten rtiuutettavaksi, 
että se kuten 1 §, koskisi vuosien 1981-
1985 aikana tehtäviä sopimuksia. Kun. ne vuo
det, joilta veronhuojennusta 2 §:n viimeisen 
lauseen mukaan sovelletaan, määräytyvät 1 §:n 
tarkistetun sanamuodon johdosta aivan samalla 
tavoin, ehdotetaan 2 §:n viimeinen lause nyt 
tarpeettomana poistettavaksi. · 

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, an
netaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus: 
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Laki 
metalli· ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista 

annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi 
:myönnettävistä veronhuojennuksista 9 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (5/78) 1 ja 2 § 
näin kuuluviksi: 

1 §. 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota laivanraken

nusta tai muuta metalliteollisuutta harjoittavan 
yrityksen saamaa korkotuloa saamisesta, josta 
yritys on myöntänyt vähintään yhden vuoden 
pituisen takaisinmaksuajan ainakin saamisen 
puolelle määrälle ja joka on syntynyt siten, 
että yritys on ennen vuoden 1985 loppua 
tehdyn hankintasopimuksen perusteella myön
tänyt aluksen tai yritystoiminnassa käytettävien 
koneiden, koneistojen tai laitteiden toimituksen 
jälkeiseltä ajalta tilaajalle lykkäyksen kauppa
hinnan maksamisessa. Tämä veronhuojennus 
myönnetään siltä verovuodelta, jona saaminen 
on syntynyt ja enintään kymmeneltä seuraavalta 
verovuodelta. Milloin metalliteollisuustuotteet 
hankintasopimuksen mukaan toimitetaan koti
maiselle tilaajalle, myönnetään veronhuojennus 
vain mikäli tilaajalle toimitetaan hänen omassa 
yrityksessään käytettäväksi alus tai koneita, 
koneistoja tahi laitteita, joiden yhteinen kaup
pahinta on vähintään 1 000 000 markkaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on voimassa 
myös koroista, jotka johtuvat sanotussa mo
mentissa tarkoitettujen metalliteollisuustuottei-

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980. 

den rakentamisaikana tavanomaisista osamak
suista hankintasopimuksessa myönnetyi~tä 
maksunlykkäyksistä. Tällaiseen hankintasopi
mukseen perustuvien saatavien korkojen osalta 
myönnetään veronhuojennus siltä verovuodelta, 
jonka aikana ensimmäinen osamaksu, jolle on 
myönnetty maksunlykkäys, olisi erääntynyt 
maksettavaksi, ja enintään viideltätoista seu
raavalta verovuodelta. 

2 §. 
Mitä 1 §:ssä on säädetty koron verovapau

desta, koskee vastaavasti korkoa rakennusliiket
tä harjoittavan yrityksen ennen vuoden 1985 
loppua tehtyyn rakennusurakkasopimukseen pe
rustuvasta saamisesta, joka on syntynyt siten, 
että yritys on ulkomailla sijaitsevan rakennus
kohteen tilaajalle myöntänyt lykkäystä urakka
hinnan tai sen osan maksamisessa. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmatsen kerran 
vuoden 1981 aikana tehdyn urakka- tai han
kintasopimuksen perusteella syntyneeseen saa
miseen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläiärvi 
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Liite 

Laki 
metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista 

annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi 
· myönnettävistä ve.ronhuojennuksista 9 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (5/78) 1 ja 2 S 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

1 §. 
Valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa 

ei veronalaiseksi tuloksi katsota korkoa saami
sesta, joka on syntynyt siten, että laivanraken
nusta tai muuta metalliteollisuutta harjoittava 
yritys on ennen vuoden 1980 loppua tehdyn 
hankintasopimuksen perusteella myöntänyt 
aluksen tai muiden metalliteollisuustuotteiden 
kauppahinnan maksamisessa tilaajalle lykkäyk
sen vähintään kahdentoista kuukauden ajaksi. 
Tämä veronhuojennus myönnetään samaan han
kintasopimukseen perustuvan saatavan korko
;en osalta siltä verovuodelta, jona hankintaso
pimuksen edellyttämä toimitus on tapahtunut, 
ja enintään kymmeneltä seuraavalta verovuo
delta sekä, jos kysymyksessä on kotimaiselle ti
laajalle tapahtuva toimitus, vain niissä tapauk
sissa, joissa tilaajalle toimitetaan hänen omassa 
yrityksessään käytettäväksi alus tai koneita, 
koneistoja tahi laitteita, joiden yhteinen kaup
pahinta on vähintään kaksisataatuhatta mark
kaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on voi
massa myös koroista, jotka johtuvat aluksen, 
koneen, koneiston tai laitteen rakentamisaikana 
tavanomaisista osamaksuista hankintasopimuk
sessa myönnetyistä maksunlykkäyksistä. Tällai
seen hankintasopimukseen perustuvien saata
vien korkojen osalta myönnetään veronhuojen
nus siltä ve.rovuodelta, jonka aikana ensimmäi
nen osamaksu, jolle on myönnetty maksun
lykkäys, olisi erääntynyt maksettavaksi, ja enin
tään kymmeneltä seuraavalta verovuodelta. 

2 §. 
Mitä 1 §:ssä on säädetty koron verovapau

desta, koskee vastaavasti korkoa rakennuslii
kettä harjoittavan yrityksen ennen vuoden 
1980 loppua tehtyyn rakennusurakkasopimuk
seen perustuvasta saamisesta, joka on syntynyt 
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Ehdotus: 

1 §. 
V eronalaiseksi tuloksi ei katsota laivanraken

nusta tai muuta metalliteollisuutta harjoittavan 
yrityksen saamaa korkotuloa saamisesta, josta 
yritys on myöntänyt vähintään yhden vuoden 
pituisen takaisinmaksuajan ainakin saamisen 
puolelle määrälle ja joka on syntynyt siten, 
että yritys on ennen vuoden 1985 loppua teh
dyn hank_intaMJpinzuksen perusteella. myöntänyt 
aluksen tai yritystoiminnassa käytettävien ko
neiden, koneistojen tai laitteiden toimituksen 
iälkeiseltä ajalta tilaajalle lykkäyksen kauppa
hinnan maksamisessa. Tämä veronhuojennus 
myönnetään siltä verovuodelta, jona saaminen 
on syntynyt ja enintään kymmeneltä seuraaval
ta verovuodelta. Milloin metalliteollisuustuot
teet hankintasopimuksen mukaan toimitetaan 
kotimaiselle tilaajalle, myönnetään veronhuo
iennus vain mikäli tilaajalle toimitetaan hänen 
omassa yrityksessään käytettäväksi alus tai ko
neita, koneistoja tahi laitteita, joiden yhteinen 
kauppahinta on vähintään 1 000 000 markkaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on voimassa 
myös koroista, jotka johtuvat sanotussa mo
mentissa tarkoitettujen metalliteollisuustuottei
den rakentamisaikana tavanomaisista osamak
suista hankintasopimuksessa myönnetyistä mak
sunlykkäyksistä. Tällaiseen hankintasopimuk
seen perustuvien saatavien korkojen osalta 
myönnetään veronhuojennus siltä verovuodelta, 
jonka aikana ensimmäinen osamaksu, jolle on 
myönnetty maksunlykkäys, olisi erääntynyt 
maksettavaksi, ja enintään viideltätoista seu
raavalta verovuodelta. 

2 §. 
Mitä 1 §:ssä on säädetty koron verovapau

desta, koskee vastaavasti korkoa rakennusliiket
tä harjoittavan yrityksen ennen vuoden 1985 
loppua tehtyyn rakennusurakkasopimukseen pe
rustuvasta saamisesta, joka on syntynyt siten, 



Voimassa oleva laki. 

siten, että yritys on ulkomailla sijaitsevan ra
kennuskohteen tilaajalle myöntänyt lykkäystä 
urakkahinnan tai sen .. osan - maksamisessa. 
Tämä ve;onhuojennus myön~edän saamisen 
syntymisvuodelta ja enintään kymmeneltä seu
ra@r#ttf V{:f;Qp~<;>deltt:f: 
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Ehdotus. 

että yritys on ulkomailla sijaitsevan rakennus
kohteen tilaajalle myöntänyt lykkäystä urakka
hinnan tai sen -osan maksamisessa~.;. 

T;-i#ä . lakia sovelletaan. ensin:zmrpsen · kerran 
cVU()den 1981. aikan.a tehdyn_ urakka- taf~qn
kintasopimuksen perusteella syJ1fl,(Ze_c,sr:en. .s.tfa
miseen. 
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