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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 19 §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Vanhan 2. 5. 1895 annetun osakeyhtiölain 
voimassaoloaikana Oy Alko Ab:n investointeja 
on rahoitettu vararahastosiirrolla silloin, kun 
poistot ja takaisinlainaus Alkon Eläkesäätiöltä 
eivät ole kattaneet rahoitustarvetta. Milloin ne 
taas ovat ylittäneet rahoitustarpeen, on ylime
nevällä osalla purettu vararahastoa ja tuloutettu 
vastaava summa valtiolle. Uuden osakeyhtiö
lainsäädännön mukaan sanottu menettely ei ole 
mahdollista. 

Eläkevastuun kattamiseksi Oy Alko Ab:n 
Alkon Eläkesäätiölle suorittamat maksut käsi
tellään vuosivoiton jakoeränä. Tästä johtuu, 
että alkoholiyhtiön tilinpäätös osoittaa vuosit
tain todellista suurempaa voittoa. 

Nyt annettavassa esityksessä on pyrkimyk
senä säilyttää alkoholiyhtiön nykyinen käytäntö 
investointien rahoittamisessa muuttamalla vara
rahasto käyttörahastoksi, mihin on tarkoitus 
siirtää nykyiseen vararahastoon kuuluvat varat. 
Lisäksi esityksessä pyritään saattamaan yhtiön 
tilinpäätös yleisen kirjanpitokäytännön mukai
seksi, poistamalla eläkkeitä koskeva määräys. 
Tällöin eläkekustannukset olisivat nähtävissä 
tilinpäätöksestä palkkakustannuksiin liittyvänä 
eränä ja tilinpäätös osoittaisi vain yhtiön todel
lisen voiton. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
vielä vuoden 1980 kuluessa. 

YLEISPERUSTELUT. 

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

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö. 

Alkoholilain (459/68) 19 §:n 2 momentin 
mukaan alkoholiyhtiön vuosivoitto on suoritet
tava valtiolle sitten, kun siitä on erotettu val
tioneuvoston vahvistama kohtuullinen määrä 
vararahastoon ja eläkkeisiin, sekä osinkoa enin
tään seitsemän prosenttia yhtiöön maksetusta 
pääomasta. 

Vararahastosiirrolla on rahoitettu alkoholiyh
tiön investointeja silloin, kun poistot ja ~takai
sinlainaus Alkon Eläkesäätiöltä eivät ole katta
neet rahoitustarvetta. Milloin ne taas ovat ylit-
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täneet rahoitustarpeen, on ylimeneväliä osalla 
purettu vararahastoa ja tuloutettu vastaava 
summa valtiolle. 

Eläkkeisiin on alkoholilain mukaan erotetta
va vuosivoitosta valtioneuvoston vahvistama 
kohtuullinen määrä. Tämän vuoksi Oy Alko 
Ab:n Alkon Eläkesäätiölle eläkevastuun katta
miseksi suorittamat maksut on käsiteltävä vuo
sivoiton jakoeränä, ·vaikka kysymyksessä on 
liikkeen henkilösivukuluiksi katsottava pakolli
nen kuluerä. 

Eläkesäätiölle eläkevastuun kattamiseksi suo
ritetut erät käsitelläänkin vakuutusmaksujen ta
voin niissä yrityksissä, joita verotetaan normaa
lin verolainsäädännön puitteissa (ElinkVL 8 § 
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1 mom. 4 kohta). Näin ei voida kuitenkaan 
menetellä nykyisen alkoholilain mukaan Oy 
Alko Ab:n .tilinpäätöksessä ja tästä johtuen al
koholiyhtiön tilinpäätös osoittaa vuosittain to
dellista suurempaa voittoa (esimerkiksi vuonna 
1979 45 milj. markkaa). 

1.2. Muutoksen syyt. 

Kun alkoholilaissa ei ole määräyksiä vara
rahaston käytöstä, on sen osalta noudatettava 
voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Vuoden 1980 
alusta voimaan .tullut uusi osakeyhtiölaki 
(734/78) rajoittaa vararahaston käyttöä. Lain 
11 luvun 6 § :n mukaan vararahasto kuuluu si
dottuun pääomaan ja 12 luvun 3 §:n mukaan 
vararahastoa voidaan käyttää ilman tuomiois
tuimen lupaa vain taseen osoittaman tappion 
peittämiseen ja rahastoantiin. Näin ollen vara
rahaston purku ei ole sallittua. Muuttamalla 
alkoholilaissa oleva vararahasto käyttörahastok
si mahdollistettaisiin alkoholiyhtiön nykyinen 
käytäntö investointien rahoittamisessa. 

Kuluerän kustannusluonteen ei tulisi olla 
riippuvainen eläketurvan järjestämistavasta. 
Poistamalla alkoholilain 19 §: n 2 momentista 
eläkkeitä koskeva määräys saataisiin Oy Alko 

Ab:n tilinpäätös yleisen kirjanpitokäytännön 
mukaiseksi, jolloin eläkekustannukset olisivat 
nähtävissä tilinpäätöksestä palkkakustannuksiin 
liittyvänä eränä. Muutos ei vaikuttaisi valtion 
saaman alkoholitulon määrään eikä myöskään 
vuosivoiton tuloutusnopeuteen. Nykyisin voitto 
tuloutetaan valtiolle lähes kokonaan ennakkona 
jo tilivuoden aikana valtiovarainministeriön 
kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Loppu
erän tuloutus voidaan suorittaa vasta valtioneu
voston vahvistettua tilinpäätöksen ja voiton
jaon. Muutoksen jälkeen käytäntö tulisi jatku
maan entisellään lukuunottamatta ,sitä, että 
maksu Alkon Eläkesäätiölle tapahtuisi jo tilin
päätöksen yhteydessä eikä vasta tilinpäätöksen 
vahvistamisen jälkeen. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset. 

Ny.t kysymyksessä olevalla lakiesityksellä ei 
olisi vaikutuksia valtion •saaman alkoholitulon 
määrään eikä myöskään alkoholiyhtiön vuosi
voiton tuloutusnopeuteen, sillä nykyinen käy
täntö tulisi jatkumaan entisellään paitsi, että 
maiksu Alkon Eläkesäätiölle tapahtuisi jo tilin
päätöksen yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Laki alkoholilain 19 §: n 
m u u t t a m i s e s t a. 

19 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että siinä säädettäisiin ny
kyisen vararahaston sijasta käyttörahastosta 
uutena vähennyseränä alkoholiyhtiön vuosivoi
tosta ennen vuosivoiton suorittamista valtiolle 
sekä poistettaisiin eläkkeitä koskeva määräys. 

2. Lain voimaan t u 1 o. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1980 aikana, jolloin alkoholiyhtiön 
vuotta 1980 koskeva tilinpäätös voitaisiin laa
tia nyt ehdotettu uusi käyttörahasto huomioon 
ottaen. Samalla nykyisessä vararahastossa ole
vat varat siirtyisivät käyttörahastoon. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
alkoholilain 19 §: n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 19 §:n 2 moment

ti, näin kuuluvaksi: 

19 §. 
Tämä laki tulee voimaan palVana 

3 

Alkoholiyhtiön vuosivoitto on suoritettava 
valtiolle sitten, kun siitä on erotettu valtioneu
voston vahvistama kohtuullinen määrä käyttö
rahastoon ja osinkoa enintään seitsemän pro
senttia yhtiöön maksetusta osakepääomasta. 

kuuta 198 , jolloin alkoholiyhtiön vararahas
tossa olevat varat siirtyvät käyttörahastoon. 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 
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Liite 

Laki 
al~oholilain 19 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 19 §:n 2 moment

ti, näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

19 §. 

Alkoholiyhtiön vuosivoitto on suoritettava 
valtiolle, sitten kun siitä on erotettu valtioneu
voston vahvistama kohtuullinen määrä varara
hastoon ;a eläkkeisiin sekä osinkoa enintään 
seitsemän prosenttia yhtiöön ma:ksetusta pää
omasta. 

Ehdotus. 

19 §. 

Alkoholiyhtiön vuosivoitto on suoritettava 
valtiolle, sitten kun siitä on erotettu valtioneu
voston vahvistama kohtuullinen määrä käyttö
rahastoon sekä osinkoa enintään seitsemän pro
senttia yhtiöön maksetusta pääomasta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , ;olloin alkoholiyhtiön vararahas
tossa olevat varat siirtyvät käyttörahastoon. 


