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Hallituksen esitys Eduskunnalle. laiksi tasausverol~in 3 §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Maahan tuoduista tavaroista on vuodesta 
1971 kannettu tasausveroa, jonka määrältään 
tulisi vastata kotimaisia tuotteita keskimäärin 
rasittavaa piilevää liikevaihtoveroa. 

Lääkkeistä kannettavan tasausveron määrä on 
tällä hetkellä 4,1 prosenttia tuontiarvosta. 
Koska nykyinen tasausveromäärä on osoittau-

tunut korkeammaksi kuin todellinen piilevän 
liikevaihtoveron määrä, ehdotetaan lääkkeiden 
tasausvero alennettavaksi 1,7 prosenttiin. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittö
mästi sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksy
nyt lakiehdotuksen. 

PERUSTELUT. 

1. N y k y i ne n t i 1 a n n e. 

1.1. Yleistä. 

Tasausverolain ( 922/71) tarkoituksena on 
asettaa ulkomaiset tavarat verotuksellisesti sa
maan asemaan kotimaassa valmistettujen tava
roiden kanssa siten, että ulkomaisista tava
roista kannetaan kotimaisia tavaroita keskimää
rin rasittavaa piilevää liikevaihtoveroa vastaava 
tasausvero. Tasausveroa on kannettu vuodesta 
1971 ja lain voimassaoloaikaa on jatkettu vuo
sittain. Nykyinen laki ( 779/79) on voimassa 
vuoden 1980 loppuun. 

1.2. Tasausverojärjestelmän soveltamisala ja 
veroproseritit. 

Tasausveroa kannetaan tullitariffilakiin liit
tyvän tullitariffin 11-98 ryhmiin kuu
luvista tavaroista. Lain soveltamisalan ulkopuo
lella ovat tullitariffin 1-10 ryhmiin kuuluvat 
alkutuotteet ja 99 ryhmään kuuluvat taide
teokset samoin kuin eräät 11-98 ryhmiin kuu
luvat vähäisessä määrin tai ei lainkaan teolli
sesti valmistetut tuotteet, polttoaineet, tasku
ja rannekellot sekä eräät pääasiassa kauppame
renkulussa käytettävät alukset. Myöskään vien
titavaroiden valmistukseen tuoduista tavaroista 
ei kanneta tasausveroa, milloin verottomuudesta 
ei ole haittaa kotimaiselle teollisuudelle. 

Laissa olevan valtuuden nojalla tullihallitus 
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voi harkinnan mukaan myöntää vapautuksen 
tasausverosta teoilisessa tuotantotoiminnassa 
käytettävälle tavaralle, milloin vastaavaa tavaraa 
ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa. Tällä 
perusteella on lukuisia tuotteita vapautettu 
verosta. 

Nykyiset tasausveromäärät perustuvat tilasto
keskuksen vuonna 197 6 tekemän kansantalou
den panos-ttiotostutkimuksen tietoihin. Näiden 
tietojen perusteella on voitu selvittää piilevän 
liikevaihtoveron määrä teollisuuden eri toimi
alojen tuottamissa tavaroissa. Tasausveromääris
sä on otettu huomioon myös vuoden 1977 
alussa toteutettu liikevaihtoverokannan korotta
minen 11 %:sta 14 %:iin. 

Tasausveromäärät vaihtelevat 1,8 % :stå 5,8 
% :iin. Vuonna 1979 tasausveroa katiriettiin 
474 miljoonaa markkaa. 

1.3. Lääkkeiden tasausvero. 

Kun tasausveromäärät tarkistettiin vuoden 
1978 alussa, pidettiin kemianteollisuutta koko
naisuutena ja kaikille kemianteollisuuden tuot
teille, lääkkeet mukaan luettuina, säädettiin 
4,1 % :n suuruinen tasausvero. Kemianteolli
suuden tuotteiden tasausveroprosentti oli ollut 
aikaisemmin 3,9, joten muutos oli suhteellisen 
pieni. Lääkkeiden osalta muutos oli huomatta
vasti suurempi, sillä lääkkeet olivat aikaisem
min muodostaneet tasausverolaissa oman erilli-
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sen ryhmän, jonka tasausveroprosentti oli 1,8. 
Lääkkeiden tasausveron nousuun on kiinni

tetty huomiota eri tahoilla ja nykyistä tasaus
veroprosenttia on esitetty tarkistettavaksi. 
Tilastokeskuksen suorittaman selvityksen perus
teella onkin voitu todeta, että kotimaassa val
mistettujen lääkkeiden hintoihin sisältyy piile
vää liikevaihtoveroa ainoastaan 1,7 % eli huo
mattavasti vähemmän kuin kemianteollisuuden 
tuotteisiin keskimäärin. 

2. Ehdotettu mu'u t o s. 

Koska kotimaassa valmistettujen lääkkeiden 
hintoihin sisältyvän piilevän liikevaihtoveron 
määrän on todettu olevan huomattavasti ny
kyistä lääkkeiden tasausveromäärää alhaisempi, 
ehdotetaan tasausverolain 3 §:ää muutettavaksi 
siten, että tullitariffin nimikkeeseen 30.03 kuu
luvat lääkkeet erotetaan omaksi alaryhmäksi ja 
niistä säädetään kannettavaksi tasausveroa 
1,7 %. 

Samalla lain 3 § :ssä oleva viittaus tulli-

tariffilakiin ehdotetaan muutettavaksi nykyisen 
tullitariffilain ( 360/80) mukaiseksi. 

3. Taloudelliset vaikutukset. 

Tasausveron alaisia lääkkeitä tuotiin maa
hamme noin 20Ö miljoonan markan arvosta 
vuonna 1979. Vuoden 1979 tuonnin arvon 
mukaan arvioituna merkitsee lääkkeiden tasaus
veroprosentin alentaminen nykyisestä 4,1 pro
sentista 1,7 prosenttiin luopumista noin 5 mil
joonan markan tasausverotuloista vuodessa. 

4. Voimaan t u 1 o .. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun eduskunta on hyväksy
nyt lakiehdotuksen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tasausverolain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasaus
verolain 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä marraskuuta 1977 ja 17 päiväna 
marraskuuta 1978 annetuilla .laeilla (833/77 ja 850/78), näin kuuluvaksi: 

3 §. 
Tasausveroa on suoritettava tullitariffilakiin 

(360/80) liittyvän tullitariffin jäljempänä mai
nittuihin ryhmiin ja nimikkeisiin kuuluvista ta
varoista niiden verotusarvon mukaan laskettuna 
seuraavasti: 

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 1980. 

30. Ryhmästä nimikkeet 30.03 . . 1,7 % 
30.04-05 .. 4,1% 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 
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