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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi suurilta kana- ja sika
talousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun 
lain 4 ja 5 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannet
tavista markkinoimismaksuista annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi hinnoitteluvuoden 
1980/1981 maataloustuloratkaisussa sovitulla 

tavalla. Samassa yhteydessä ehdotetaan lakia 
muutettavaksi siten, että sikataloudesta saa
duksi tuloksi ei katsota alle kahdentoista vii
kon ikäisten porsaiden myynnistä saatua tuloa. 

PERUSTELUT. 

Suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kan
nettavista markkinoimismaksuista annetun lain 
( 1038/78) nojalla valtiolle on vuosilta 1979 
-1981 suoritettava kananmunien markkinoi
mismaksua ja sianlihan lisättyä markkinoimis
maksua. Markkinoimismaksua suoritetaan kana
ja sikatalousyrityksen tuottaman tulon perus
teella. Markkinoimismaksua on suoritettava, 
jos kanataloudesta saatu tulo vuodessa on yli 
350 000 markkaa tai sikataloudesta saatu tulo 
on yli 600 000 markkaa. Kananmunien mark
kinoimismaksun suuruus on 5-20 %. Sianli
han lisätyn markkinoimismaksun suuruus on 
1-12%. 

Hinnoitteluvuotta 1980/1981 koskevassa 
maataloustuloratkaisussa sovittiin myös mark
kinoimismaksuprosenttien muuttamisesta. Tä
män mukaisesti ehdotetaan lain 4 §:n 1 mo
menttia muutettavaksi siten, että jos kanata
loudesta saatu tulo on 450 000-600 000 
markkaa vuodessa, markkinoimismaksu alarajan 
yli menevästä tulon osasta olisi 11 % nykyi
sen 10 %:n asemesta. Yli 600 000 markan 
kanataloustulosta suoritettavan markkinoimis
maksun maksuprosentti ehdotetaan korotetta
vaksi 22 % :iin nykyisen 20 % :n asemesta. 
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Sikataloudesta saadusta tulosta suoritettavan 
markkinoimismaksun maksuprosentteja ehdote
taan muutettaviksi siten, että maksuprosentti 
nousisi 6 % :sta 7 % :iin, kun sikataloudesta 
saatu tulo on 1 800 000-2 700 000 markkaa, 
9 %:sta 10 %:iin, kun tulo on 2 700 000-
3 600 000 markkaa. Yli 3 600 000 markan tu
losta maksuprosentti ehdotetaan korotettavak
si 12 %:sta 14 %:iin. Muutokset ehdotetaan 
tehtäviksi lain 5 §:n 1 momenttiin. 

Lain 5 §:n 3 momentin mukaan sikatalou
desta saaduksi tuloksi ei lueta alle kahdeksan 
viikon ikäisten porsaiden myynnistä saatua tu
loa. Porsaiden välitys on kuitenkin nykyisin 
yleistynyt, joten kauppaa saatetaan käydä laissa 
mainittua vanhemmillakin porsailla. Tällöin 
näistä saatava tulo tulee markkinoimismaksun 
piiriin, vaikka lain tarkoituksena on kerätä 
markkinoimismaksuja vain teuraaksi myytävis
tä porsaista saadusta myyntitulosta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan lainkohtaa muutettavaksi si
ten, että sikataloudesta saaduksi tuloksi ei kat
sota alle kahdentoista viikon ikäisten porsai
den myynnistä saatua tuloa. 

Kanataloudesta suoritettavien markkinoimis
maksujen tuotto vuonna 1979 oli noin 3,76 
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miljoonaa markkaa. Sianlihan lisättyä markki
noimismaksua kertyi noin 3,55 miljoonaa mark
kaa. Ehdotettujen muutosten arvioidaan korot
tavan markkinoimismaksujen tuottoa yhteensä 
noin 500 000 markalla. 

Lakia ehdotetaan sovellettavaksi vuonna 
1981 kana- ja sikataloudesta saatuun tuloon. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain 4 ja 

5 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannet
tavista markkinoimismaksuista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain ( 1038/78) 4 §:n 
1 momentti ja 5 § :n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

4 §. 
Kananmunien markkinoimismaksua on suo

ritettava kanataloudesta maksukaudella saadun 
tulon perusteella seuraavasti: 

Kanataloudesta 
saatu tulo 

mk 

350 000-450 000 
450 000-600 000 
600 000-

Maksun 
vakioerä 

tulon ala
rajan koh
dalla mk 

0 
5 000 

20 000 

5 §. 

Maksu-% 
alarajan 

yli menevästä 
tulon osasta 

5 
11 
22 

Sianlihan lisättyä markkinoimismaksua on 
suoritettava sikataloudesta maksukaudella saa
dun tulon perusteella seuraavasti: 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1980. 

Sikataloudesta saatu tulo 
mk 

600 000- 750 000 
750 000- 900 000 
900 000-1 800 000 

1 800 000-2 700 000 
2 700 000-3 600 000 
3 600 000-

Maksun 
vakioerä 
tulon ala
rajan koh
dalla mk 

0 
1500 
3 750 

30 750 
84 750 

165 750 

Maksu-% 
alarajan 

yli menevästä 
tulon osasta 

1,0 
1,5 
3,0 
7,0 

10,0 
14,0 

Sikataloudesta saaduksi tuloksi ei kuitenkaan 
katsota alle kahdentoista viikon ikäisten por
saiden myynnistä saatua tuloa. 

Tätä lakia sovelletaan kana- ja sikataloudesta 
vuonna 1981 saatuun tuloon. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannetta vista markkinoitnismaksuista annetun lain 4 ja 

5 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannet
tavista markkinoimismaksuista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1038/78) 4 §:n 
1 momentti ja 5 §:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

4 §. 
Kananmunien markkinoimismaksua on suori

tettava kanataloudesta maksukaudella saadun 
tulon perusteella seuraavasti: 

Maksun 
vakioerä Maksu·% 

Kanataloudesta tulon ala- alarajan 
saatu tulo rajankoh- yli menevästä 

mk dalla mk tulon osasta 

350 000-450 000 0 5 
450 000-600 000 5 000 10 
600 000- 20 000 20 

5 §. 
Sianlihan lisättyä markkinoimismaksua on 

suoritettava sikataloudesta maksukaudella saa
dun tulon perusteella seuraavasti: 

Sikataloudesta saatu tulo 
mk 

600 000- 750 000 
750 000- 900 000 
900 000-1 800 000 

1 800 000-2 700 000 
2 700 000-3 600 000 
.3 600 000-

Maksun 
vakioerä 
tulon ala
rajankoh
dallamk 

0 
1500 
3 750 

30 750 
84 750 

165 750 

Maksu-% 
alarajan 

yli menevästä 
tulon osasta 

1,0 
1,5 
.3,0 
6,0 
9,0 

12,0 

Sikataloudesta saaduksi tuloksi ei kuiten
kaan katsota alle kahdeksan viikon ikäisten 
porsaiden myynnistä saatua tuloa. 

Ehdotus. 

4 §. 
Kananmunien markkinoimismaksua on suori

tettava kanataloudesta maksukaudella saadun 
tulon perusteella seuraavasti: 

Maksun 
vakioerä Maksu-% 

Kanataloudesta tulon ala- alarajan 
saatu tulo rajan koh- yli menevästä 

mk dalla mk tulon osasta 

350 000-450 000 0 5 
450 000-600 000 5 000 11 
600 000- 20 000 22 

5 §. 
Sianlihan lisättyä markkinoimismaksua on 

suoritettava sikataloudesta maksukaudella saa
dun tulon perusteella seuraavasti: 

Sikataloudesta saatu tulo 
mk 

600 000- 7 50 000 
750 000- 900 000 
900 000-1 800 000 

1 800 000-2 700 000 
2 700 000-3 600 000 
3 600 000-

Maksun 
vakioerä 
tulon ala
rajankoh
dallamk 

0 
1500 
3 750 

30 750 
84 750 

165 750 

Maksu-% 
alarajan 

yli menevästä 
tulon osasta 

1,0 
1,5 
3,0 
7,0 

10,0 
14,0 

Sikataloudesta saaduksi tuloksi ei kuiten
kaan katsota alle kahdentoista viikon ikäisten 
porsaiden myynnistä saatua tuloa. 

Tätä lakia sovelletaan kana- ja sikataloudesta 
vuonna 1981 saatuun tuloon. 




