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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain 4 ja 
10 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Maahan tuoduista tavaroista on vuodesta 
1971 kannettu tasausveroa, joka määrältään 
vastaa maassa valmistettuja tuotteita keskimää
rin rasittavaa piilevää liikevaihtoveroa. Nykyi
sen tasausverolain voimassaoloaika päättyy vuo
den 1980 lopussa, minkä vuoksi lain voimassa
oloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 1981 
loppuun. 

Lakiin ehdotetaan samalla tehtäväksi tavaran 
verotusarvon määräytymistä koskeva tekninen 
tarkennus, joka johtuu säädettävästä tullausar
volaista. Tasausveron määriin ei ehdoteta muu
toksia. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan vuoden 1981 alusta. 

PERUSTELUT. 

1. N y k y i n e 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 tavarois
ta kannetaan kotimaisia tavaroita keskimäärin 
rasittavaa piilevää liikevaihtoveroa vastaava ta
sausvero. 

Suomessa ei ole toistaiseksi ollut mahdollis
ta siirtyä järjestelmään, jossa piilevä liikevaih
toverorasitus poistuisi. Kotimaassa valmistetut 
tavarat ovat siten edelleen verotuksellisesti epä
edullisemmassa asemassa kuin useiden maamme 
ulkomaankaupan kannalta avainasemassa ole
vien maiden kilpailevat tuotteet. 

1.2. Tasausverojärjestelmän soveltamisala. 

Tasausveroa kannetaan tullitariffilakiin 
(360/80) liittyvän tullitariffin ryhmiin 11-98 

kuuluvista tavaroista. Lain soveltamisalan ulko
puolella ovat tullitariffin ryhmiin 1-10 kuu-
1uvl1t alkutuotteet ja 99. ryhmään kuuluvat 
taideteokset samoin kuin eräät ryhmiin 11-98 
kuuluvat vähäisessä määrin tai ei lainkaan teol
lisesti valmistetut tuotteet, polttoaineet, tasku-
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ja rannekellot sekä eräät pääasiassa kauppame
renkulussa käytettävät alukset. Vientitavaroiden 
valmistukseen tuoduista tavaroista ei myöskään 
kanneta tasausveroa, milloin verottomuudesta 
ei ole haittaa kotimaiselle teollisuudelle. Vuo
den 1977 maaliskuusta ovat eräät kehitysmaista 
peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuon
timaksuetuuksista annetun lain ( 97 3/71) pii
riin kuuluvat, lähinnä trooppiset tuotteet olleet 
tasausverottomia. 

Laissa olevan valtuuden nojalla tullihallitus 
tai, jos kysymyksessä on taloudellisesti merkit
tävä tai periaatteellisesti tärkeä asia, valtio
varainministeriö voi harkinnan mukaan myön
tää vapautuksen tasausverosta teollisessa tuo
tantotoiminnassa käytettävälle tavaralle, milloin 
vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tällä perusteella on lukuisia tuot
teita vapautettu verosta. 

Vuonna 1979 tasausveroa kannettiin 474 
miljoonaa markkaa. Tasausveromäärät vaihte
levat 1,8 %:sta 5,8 %:iin. 

2. Ehdotetu t muutokset. 

Kun niissä olosuhteissa, joiden vallitessa ta
sausverolaki säädettiin, ei ole tapahtunut olen
naista muutosta, ehdotetaan tasausverojärjestel
mää sovellettavaksi edelleen vuonna 1981. Tä-
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män mukaisesti olisi lain voimaantulosäännök
sen sisältävää 10 §:ää muutettava siten, että 
lakia sovelletaan myös vuoden 1981 aikana tul
livalvonnasta luovutettuihin tavaroihin. 

Hallitus antaa erikseen eduskunnalle esityk
sen tullausarvolaiksi, joka on tarkoitettu saa
tettavaksi voimaan vuoden 1981 alusta. Sää
dettävän tullausarvolain johdosta ehdotetaan 
tasausverolain 4 § :n 1 momentin verotusarvoa 
koskevaa määritelmää muutettavaksi vastaavasti 
siten, että tavaran verotusarvona on tullaus
arvolaissa määritelty tullausarvo. 

3. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vai ku t u k s et. 

Ottaen huomioon jäljempänä mainittu halii
tuksen esitys lääkkeiden tasausveromäärän 
alentamisesta sekä toisaalta tuonnin arvon kas
vu arvioidaan tasausveroa kertyvän vuonna 
1981 noin 620 miljoonaa markkaa. 

4. M ui t a e s i t y k s e en vai k u t tavia 
seikkoja. 

Hallitus on kuluvan vuoden kesäkuussa an
tanut eduskunnalle esityksen tasausverolain 3 
§:n muuttamisesta (hall. es. 87/1980 vp). Esi
tyksessä ehdotetaan lääkkeistä kannettava ta
sausveromäärä alennettavaksi 4,1 prosentista 
1,7 prosenttiin. Mainittu esitys voitaneen kä
sitellä eduskunnassa yhdessä nyt annetun esi
tyksen kanssa. 

5. Voimaantulo. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan vuoden 1981 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tasausverolain 4 ja 10 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasaus
verolain 4 §:n 1 momentti ja 10 §, 

sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä lokakuuta 1979 annetussa laissa (779/79), näin kuulu
viksi: 

4 §. 
Tavaran verotusarvo on tullausarvolain 

( / ) nojalla määrätty tullausarvo. 

10 §. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1982, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
tasausverolain 4 ja 10 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasaus
verolain 4 §:n 1 momentti ja 10 §, 

sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä lokakuuta 1979 annetussa laissa (779/79), näin kuulu
viksi: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

4 §. 
Tavaran verotusarvoksi katsotaan sen tulli

verolaissa ( 575/78) tarkoitettu normaalihinta. 

10 §. 
Tämä laki tulee voimaan 1 pa1vana tammi

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavataan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1981, luovutetaan 
tulli valvonnasta. 

4 §. 
Tavaran verotusarvo on tullausarvolain 

( / ) nojalla määrätty tullausarvo. 

10 §. 
Tämä laki tulee voimaan 1 pa1vana tammi

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavataan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1982, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




