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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulo
verolain 12 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tu
loksi luettavan hankintatyön arvon veronhuo
jennusta laajennettavaksi siten, että verovapaan 
hankintatyön enimmäismäärä koskee verovel-

vallisen ja hänen puolisonsa lisäksi myös vero
velvollisen kotona olevan perheenjäsenen sekä 
kuolinpesän tai yhtymän osakkaan tai hänen 
perheenjäsenensä suorittamaa hankintatyötä. 

PERUSTELUT. 

Hankintatyön arvon verotusta on huojen
nettu verovuodesta 1979 alkaen. Maatilatalou
den tuloksi luettavan hankintatyön arvo katso
taan veronalaiseksi tuloksi vain siltä osin kuin 
verovelvollisen ja hänen puolisonsa hankinta
kaupan tai muun siihen verrattavan myynnin 
yhteydessä valmistaman tai kuljettaman puun 
määrä verovuonna 1979 ylittää 40 kuutio
metriä ja verovuodesta 1980 alkaen 150 kuu
tiometriä. Jos metsän omistaa kuolinpesä tai 
yhtymä, huojennus myönnetään sille osakkaalle, 
jonka hankintatyön arvo on· muiden osakkaiden 
hankintatyön arvoa suurempi. Maatilataloutta 
harjoittavan verovelvollisen kotona olevan per
heenjäsenen tai kuolinpesän tai yhtymän muun 
osakkaan hankintatyön arvon verotukseen huo
jennusta ei myönnetä. 
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Kun hankintatoiminnan edistämistä puun
korjuussa on pidettävä tarkoituksenmukaisena, 
ehdotetaan maatilatalouden tuloverolain 12 § 
muutettavaksi siten, että hankintatyön arvon 
verotuksen huojennus myönnettäisiin myös 
verovelvollisen kotona olevalle lapselle tai 
muulle perheenjäsenelle, joka ennen verovuotta 
on täyttänyt 14 vuotta, sekä kuolinpesän tai 
yhtymän osakkaalle taikka hänen perheenjäse
nelleen. 

Ehdotetun huojennuksen arvioidaan vähentä
vän veronsaajien verotuloja noin 5 miljoonalla 
markalla vuodessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatila
talouden tuloverolain (543/67) 12 §, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulu
kuuta 1970 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetullia laeilla (847/70 ja 977/79), näin kuu
luvaksi: 

12 §. 
Sen työn arvo, jonka maatilataloutta harjoit

tava varsinainen yrittäjä tai hänen puolisonsa, 
tällaisen verovelvollisen kotona oleva lapsi tai 
muu perheenjäsen, joka ennen verovuotta on 
täyttänyt 14 vuotta, ja kuolinpesän tai yhty
män osakas taikka hänen perheenjäsenensä 
ovat verovuonna tehneet va1mistaessaan tai 
kuljettaessaan puutavaraa: maatilan metsäs
tä tapahtuneen.· .. hankintakaupan tai muun 
siihen •. verrattavan myynnin yhteydessä (han~ 
kintatyö), arvioidaan rahana siihen määrään, 
joka siitä työstä olisi palkatulle henkilölle suo
ritettava. Hankintatyön arvo katsotaan veron
alaiseksi tuloksi kuitenkin vain siltä osin kuin 
edellä tarkoitettujen henkilöiden valmistaman 
tai kuljettaman puun määrä yhteensä ylittää 
150 kuutiometriä. 

· Helsingissä ~9 päivänä syyskuuta 1980. 

Verovelvollisen varsinaisen yrittäjän ja hänen 
puolisonsa sekä sen kuolinpesän tai yhtymän 
osakkaan taikka hänen perheenjäsenensä han
kintatyön arvo, jonka hankintatyön arvo on 
muiden työn arvoa suurempi, on maatilatalou
den tuloa. Muiden edellä 1 momentissa mai
nittujen henkiiöiden työn arvo on asianomai-
sen omaa veronala~sta tuloa. . 

Valtiovarainministeriö antaa tarkempia in.ä~
räyksiä niistä perusteista, joiden mukaan edellä 
tarkoitettu tulo on arvioitava. 

Tätä lakia sovelletaan ensimma1sen kerran 
vuodelta 1981 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatila
talouden tuloverolain (543/67) 12 §, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulu
kuuta 1970 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla ( 847/70 ja 977/79), näin kuu
luvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

12 §. 
Metsätaloudesta saaduksi puhtaaksi tuloksi 

luetaan 11 § :n 1 momentissa tarkoitetun puh
taan tuoton lisäksi sen työn arvo, jonka vero
velvollinen ja hänen puolisonsa ovat tehneet 
valmistaessaan tai kuljettaessaan puutavaraa 
omasta metsästään tapahtuneen hankintakaupan 
tai muun siihen verrattavan myynnin yhtey
dessä, kuitenkin vain siltä osin kuin hankinta
kaupalla tai siihen verrattavalla myynnillä myy
dyn puun määrä ylittää 150 kuutiometriä. 
Edellä tarkoitettu työn arvo arvioidaan rahassa 
siihen määrään, joka siitä työstä olisi ollut 
palkatulle henkilölle suoritettava. 

Sen työn arvo, minkä maatilataloutta harjoit
tavan verovelvollisen kotona oleva lapsi tai 
muu perheenjäsen, joka ennen verovuotta on 
täyttänyt 14 vuotta, on tehnyt 1 momentissa 
tarkoitetun myynnin yhteydessä, katsotaan lap
sen tai perheenjäsenen veronalaiseksi tuloksi. 

Kuolinpesän tai muun yhteisön ollessa vero
velvollisena pidetään maatilatalouden tulona 
sen osakkaan tai jäsenen taikka hänen perheen
jäsenensä edellä tarkoitettua työn arvoa, jonka 
tällainen työn arvo on katsottava muiden työn 
arvoa suuremmaksi. Muiden osakkaiden tai jä
senten ja heidän perheenjäsentensä työn arvo 
on luettava asianomaisen omaksi veronalaiseksi 
tuloksi. 

Valtiovarainministeriö antaa tarkempia mää
räyksiä niistä perusteista, joiden mukaan edellä 
tarkoitettu tulo on arvioitava. 

Ehdotus. 

12 §. 
Sen työn arvo, jonka maatilataloutta harjoit

tava varsinainen yrittäjä tai hänen puolisonsa, 
tällaisen verovelvollisen kotona oleva lapsi tai 
muu perheenjäsen, joka ennen verovuotta on 
täyttänyt 14 vuotta, ja kuolinpesän tai yhty
män osakas taikka hänen perheenjäsenensä 
ovat verovuonna tehneet valmistaessaan tai 
kuljettaessaan puutavaraa maatilan metsästä 
tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen 
verrattavan myynnin yhteydessä ( h a n k i n -
ta työ), arvioidaan rahana siihen määrään, 
joka siitä työstä olisi palkatulle henkilölle 
suoritettava. Hankintatyön arvo katsotaan ve
ronalaiseksi tuloksi kuitenkin vain siltä osin 
kuin edellä tarkoitettujen henkilöiden valmis
taman tai kuljettaman puun määrä yhteensä 
ylittää 150 kuutiometriä. 

Verovelvollisen varsinaisen yrittäjän ja hänen 
puolisonsa sekä sen kuolinpesän tai yhtymän 
osakkaan taikka hänen perheenjäsenensä han
kintatyön arvo, jonka hankintatyön arvo on 
muiden työn arvoa suurempi, on maatilatalou
den tuloa. Muiden edellä 1 momentissa mai
nittujen henkilöiden työn arvo on asianomai
sen omaa veronalaista tuloa. 

Valtiovarainministeriö antaa tarkempia maa
räyksiä niistä perusteista, joiden mukaan edellä 
tarkoitettu tulo on arvioitava. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1981 toimiteltavassa verotuksessa. 




