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Hallituksen esitys Eduslmnnalle laiksi verotuslain 68 a S :n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan metsä- ja porotalou
den vuotuinen tuottoperuste-ehdotus annetta
vaksi metsäntutkimuslaitoksen ja paliskuntain 
yhdistyksen tehtäväksi. Verolautakuntien eh
dotukset ja lääninhallitusten lausunnot jäisivät 

pois, mikä yksinkertaistaisi ja vähentäisi pääl
lekkäistä hallintotyötä. Uutta menettelyä sovel
lettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1982 
toimitettavassa verotuksessa sovellettaviin tuot
toperusteisiin. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

Metsä- ja porotalouden vuotuisten tuottope
rusteiden valmistelusta on säädetty verotuslain 
68 a §:ssä. Sen mukaan verolautakunnan on en
nen marraskuun 15 päivää tehtävä ehdotus 
tuottoperusteista sekä metsätaloudesta saatujen 
tulojen että poronhoitotulojen verotusta varten. 
Verolautakunnan ehdotus on lähetettävä valtio
neuvostolle sekä asetettava kunnan alueella ve
rovelvollisten nähtäville. V aitioneuvoston on 
ennen tuottoperusteiden vahvistamista hankit
tava ehdotuksesta asianomaisen lääninhallituk
sen lausunto. 

Helmikuun 1 päivänä 1980 voimaan tulleen 
verotuslain 45 §:n 1 momentin 2 kohdan 
(980/79) mukaan puun ostajien on toimitet
tava metsäntutkimuslaitokselle verokuutiomet
rin keskimääräisen raha-arvon laskemista var
ten tarvittavat kdkihinnat. 

Poronhoitolain ( 444/ 48) mukaan porota
loutta edustaa valtakunnallisesti paliskuntain 
yhdistys, joka saa vuosittain käyttöönsä palis
kuntain taloudenhoitoa koskevat asiakirjat. 

Verolautakuntien ehdotukset verokuutiomet
rin raha-arvoista perustuvat olennaisesti puut-
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teellisempaan tietoon puun hinnoista kuin mitä 
metsäntutkimuslaitoksella on tiedossaan. Met
säntutkimuslaitos saa tarvittaessa käyttöönsä 
kaikki tiedot kunnan eri osista, joten sillä on 
mahdollisuus valmistella ehdotus myös kunnan 
jakamisesta kantohinta-alueisiin. Lääninhallitus
ten lausunnoissa ei yleensä ole uutta tietoa 
tuottoperusteiden valmisteluun. Kun lääninhal
litukset lausuntoaan varten pyytävät lausunnon 
ensin piirimetsälautakunnalta, työllistää menet
tely myös piirimetsälautakuntia. 

Kun sekä metsäntutkimuslaitoksella että pa
liskuntain yhdistyksellä on parhaat edellytyk
set ja mahdollisuudet valmistella vuotuinen 
metsätalouden ja porotalouden tuottoperuste
ehdotus, ehdotetaan verotuslain 68 a §:ään teh
täväksi tämän sisältöinen muutos. Ehdotuksen 
mukaan metsäntutkimuslaitos tekisi ennen lo
kakuun 31 päivää valtioneuvostolle ehdotuksen 
tuottoperusteista metsätaloudesta saatujen tulo
jen verotusta varten. Vastaavasti paliskuntain 
yhdistys tekisi ennen marraskuun 30 päivää 
ehdotuksen tuottoperusteista porotaloudesta 
saatujen tulojen verotusta varten. Valtioneu
vosto vahvistaisi verohallitusta kuultuaan met
sätalouden ja porotalouden tuottoperusteet. 
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2. Vaikutu k s et 

Ehdotuksen toteuttaminen vähentäisi eri vi
ranomaisten työtä. V aitioneuvoston päätös ve
rokuutiometrin raha-arvoksi ja poronhoidon 
tuottoperusteiksi voitaisiin antaa noin kuu
kautta nykyistä aikaisemmin. Metsätaloutta 
koskevat esitäytetyt veroilmoituslomakkeet olisi 
mahdollista postittaa yhdessä muiden veroil
moitusasiakirjojen mukana, mikä parantaisi ve
rovelvollisiin kohdistuvaa palvelutasoa. Piiri
metsälautakunnissa ja lääninhallituksissa työn 
säästö olisi useita työkuukausia vuosittain. 

Ehdotettu muutos edellyttäisi myös maatila
talouden tuloveroasetukseen otettaviksi sään-

nökset kantohinta-alueiden päättämistä koske
vasta menettelystä. 

3. Voimaan t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä sovel
lettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1982 
toimitettavassa verotuksessa sovellettaviin met
sä- ja porotalouden tuottoperusteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
verotuslain 68 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun vero
tuslain 68 a §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (547 / 
67), näin kuuluvaksi: 

68a § 
Valtioneuvoston on verohallitusta kuultuaan 

vahvistettava metsätalouden ja porotalouden 
tuottoperusteet siten, että verotus tulee oi
keaksi ja yhdenmukaiseksi. 

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 
31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus 
tuottoperusteista kulumassa olevalta verovuo
delta toimitettavaa metsätaloudesta saatujen tu-
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lojen verotusta varten. Paliskuntain yhdistyk
sen on ennen marraskuun 30 päivää tehtävä 
valtioneuvostolle ehdotus tuottoperusteista po
rotaloudesta saatujen tulojen verotusta varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

Laki 
verotuslain 68 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun vero
tuslain 68 a §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (547 / 
67), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

68 a §. 
Verolautakunnan on ennen marraskuun 15 

päivää tehtävä ehdotus tuottoperusteista kulu
massa olevalta verovuodelta toimitettavaa met
sätaloudesta saatujen tulojen verotusta varten 
sekä, jos kunta sijaitsee sellaisella alueella, 
jossa poronhoitoa siitä annettujen säännösten 
mukaan saadaan harjoittaa, sinä vuonna päätty
neeitä poronhoitovuodelta toimitettavaa poron
hoitotulojen verotusta varten. Verolautakunnan 
ehdotus tuottoperusteista on viivytyksettä lähe
tettävä valtioneuvostolle sekä asetettava sove
liaassa paikassa kunnan alueella verovelvollis
ten nähtäväksi neljäntoista päivän ajaksi siitä 
lukien, kun asiasta on ilmoitettu, niin kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

Verovelvollisella on oikeus tehdä muistutuk
sia ehdotusta vastaan kirjelmällä, joka on nel
jäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona eh
dotus on pantu verovelvollisten nähtäville, an
nettava verotoimistoon. Verojohtajan tulee 
muistutuskirjelmään merkitä, milloin se on an
nettu verotoimistoon, sekä viivytyksettä toimit
taa se valtioneuvostoon ja kirjelmän oheen liit
tää verolautakunnan muistutuksen johdosta an
tama lausunto sekä selvitys siitä, milloin vero
lautakunnan ehdotus on asetettu nähtäville. 

Valtioneuvoston on, hankittuaan ehdotuksesta 
asianomaisen lääninhallituksen lausunnon, vah
vistettava tuottoperusteet siten, että verotus 
tulee oikeaksi ja koko valtakunnassa yhdenmu
kaiseksi. 

68a § 
V aitioneuvoston on verohallitusta kuultuaan 

vahvistettava metsätalouden ja porotalouden 
tuottoperusteet siten, että verotus tulee oi
keaksi ja yhdenmukaiseksi. 

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 
31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus 
tuottoperusteista kulumassa olevalta verovuo
delta toimiteitavaa metsätaloudesta saatujen tu
lojen verotusta varten. Paliskuntain yhdistyk
sen on ennen marraskuun 30 päivää tehtävä 
valtioneuvostolle ehdotus tuottoperusteista po
rotaloudesta saatujen tulojen verotusta varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 




