
1980 rd. nr 226 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden Kemijoen ra
kentamisesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen johdosta makset
tujen suoritusten verottamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n muut
tamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Kemijoen kalastuskorvausten verottamisesta 
säädettyä erityislakia ehdotetaan sovellettavak-

si myös vuonna 1981 maksettuihin kalastus
korvauksiin. 

ESITYKSEN PERUSTELUT. 

Kemijoen kalastuskorvausten verottamisesta 
on säädetty 4 päivänä heinäkuuta 1980 anne
tulla lailla (525/80). Laki koskee yleisesti ve
rovelvollisia luonnollisia henkilöitä sekä erilli
senä verovelvollisena verotettavia yhtymiä ja 
kuolinpesiä. Jos yhtymälle vahvistettu verotet
tava tulo jaetaan verotettavaksi osakasten tu
lona, myös osakkaita verotetaan lain säännös
ten mukaisesti. Lakia sovelletaan niihin vuon
na 1980 saatuihin korvauksiin ja korkoihin, 
jotka maksetaan eräiden Kemijoen rakentami
sesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen kor
vauskysymysten hoitamisesta annetun lain 
( 926/79) mukaisesti. Puheena olevia suorituk
sia verotetaan muista tuloista erillisenä tulona, 
ja niihin sovelletaan erityistä tuloveroasteikkoa. 
Kalastuskorvausten verottamisessa noudatetaan 
mm. ennakkoperinnän osalta soveltuvin osin 
muualla verolainsäädännössä annettuja säännök
siä ja määräyksiä. Lain voimassaoloaika päät
tyy tämän vuoden lopussa. 

Valtioneuvoston ja voimayhtiöiden välisen 
sopimuksen mukaan korvauksia tulisi makset
tavaksi kaikkiaan noin 35 miljoonaa markkaa. 
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Korvaukset maksetaan tuottokorvaoksina ja 
välinekorvauksina. Tuottokorvaoksien osuus 
edellä mainitusta määrästä on arviolta 31 mil
joonaa markkaa. Välinekorvaoksien merkitys 
on verotuksen kannalta vähäinen, koska niitä 
verotetaan vain koron osalta. Tuottokorvauk
sia, jotka ovat kokonaisuudessaan veronalaisia,. 
on maksettu vasta noin 200.000 markkaa. Tä
hän on syynä pääasiassa korvausten maksatuk
seen käytännössä liittyvät monet selvittelyvai
keudet. Valtioneuvosto teki 13. 11. 1980 pe
riaatepäätöksen, jolla pyritään kiirehtimään Ke
mijoen kalastuskorvausten maksamista. Voi
daan arvioida, että korvaoksista alle 10 mil
joonaa markkaa ehditään maksaa vielä kuluvan 
vuoden loppuun mennessä. Näin ollen suurin 
osa korvaoksista siirtyy maksettavaksi vuonna 
1981. Tämän vuoksi ehdotetaan, että puheena 
olevaa lakia sovellettaisiin myös vuonna 1981 
saatuihin ,suorituksiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen johdosta maksettujen suo

ritusten verottamisesta annetun lain 2 ja 6 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutu
neiden kalastusvahinkojen johdosta maksettujen suoritusten verottamisesta 4 päivänä heinä
kuuta 1980 annetun lain (525/80) 2 § ja 6 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

2 §. 
Poiketen siitä, m1ta voimassa olevassa vero

lainsaädäimössä on säädetty, katsotaan vuosina 
1980 ja 1981 saadut 1 §:ssä tarkoitetut suori
tukset valtion tuloverotuksessa yleisesti vero
velvollisen luonnollisen henkilön sekä erillise
nä verovelvollisena verotettavan yhtymän ja 
kuolinpesän sanottujen vuosien veronalaiseksi 
tuloksi, joka verotetaan verovelvollisen muista 
tuloista· erillisenä tulona. 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980. 

6 §. 
Vero määrätään, maksuunpannaan ja kanne

taan verovuosilta 1980 tai 1981 toimitetta
vien verotuksien yhteydessä. 

Tätä lakia sovelletaan vuodelta 1981 toimi
tettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläiärvi 
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Liite 

Laki 
eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutuneiden kalastusvahinkojen johdosta maksettujen suo

ritusten verottamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden Kemijoen rakentamisesta aiheutu
neiden kalastusvahinkojen johdosta maksettujen suoritusten verottamisesta 4 päivänä heinä
kuuta 1980 annetllill 'lain (525/80) 2 § ja 6 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

2 §. 
Poiketen siitä, mitä voimassa olevassa vero

lainsäädännössä on säädetty, katsotaan vuonna 
1980 saadut 1 §:ssä tarkoitetut suoritukset val
tion tuloverotuksessa yleisesti verovelvollisen 
luonnollisen henkilön sekä erillisenä verovelvol
lisena verotettavan yhtymän ja kuolinpesän sa
notun vuoden veronalaiseksi tuloksi, joka vero
tetaan verovelvollisen muista tuloista erillisenä 
tulona. 

6 §. 
Vero määrätään, maksuunpannaan ja kanne

taan verovuodelta 1980 toimitettavan verotuk
sen yhteydessä. 
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Ehdotus. 

2 §. 
Poiketen siitä, mitä voimassa olevassa vero

lainsäädännössä on säädetty, katsotaan vuosina 
1980 ja 1981 saadut 1 §:ssä tarkoitetut suori
tukset valtion tuloverotuksessa yleisesti vero
velvollisen luonnollisen henkilön sekä erillisenä 
verovelvollisena verotettavan yhtymän ja kuo
linpesän sanottujen vuosien veronalaiseksi tu
loksi, joka verotetaan verovelvollisen muista 
tuloista erillisenä tulona. 

6 §. 
Vero määrätään, maksuunpannaan ja kanne

taan verovuosilta 1980 tai 1981 toimitettavien 
verotuksien yhteydessä. 

Tätä lakia sovelletaan vuodelta 1981 toimi
teltavassa verotuksessa. 




