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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liiketoiminnan perus
teella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain ja eräistä 
talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia 
eräisiin niin sanottuihin suhdannepoliittisiin 
lakeihin. Liiketoiminnan perusteella suoritetta
vista suhdannetalletuksista annetun lain nimi
ke ehdotetaan lyhennettäväksi nimikkeeksi 
suhdannetalletuslaki. Suhdannetalletuksen ala
rajan määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että alaraja olisi 50 000 äyriä, jota valtio
neuvosto voisi korottaa aina 200 000 äyriin 
saakka. Suhdannetalletuksille maksettava korko 
olisi esityksen mukaan nykyisen 3 prosen· 
tin sijasta Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä 2 lh prosenttiyksiköllä. Koron ja 
talletuksen verovapaus ehdotetaan poiste::tta
vaksi samoin kuin koron maksamista koskevia 
säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi. Lisäksi 
ehdotetaan kantoerien lukumääriä vähennettä
viksi sekä valtioneuvoston päätöksen antamista 
koskeva määräaika pidennettäväksi kahteen 

kuukauteen. Mahdollisuutta alentaa suhdanne
talletuksen määrää investointitalletuksen mää
rällä ehdotetaan laajennettavaksi. Suhdanne
talletuksen laiminlyönnistä johtuvat seuraamuk
set ehdotetaan yhdenmukaistettaviksi veron 
malksamisen laiminlyönnistä aiheutuvien seuraa
musten kanssa. Muut ehdotetut muutokset 
johtuvat muussa lainsäädännössä tapahtuneista 
muutoksista tai ovat luonteeltaan teknisiä. 

Eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta 
investointiverosta annetun lain nimike ehdo
tetaan lyhennettäväksi investointiverolaiksi. 
Veron kantamista koskevan valtioneuvoston 
päätöksen ja veron voimaan saattamisen väli
nen aika ehdotetaan lyhennettäväksi kuukau
desta kahteen viikkoon. Veronalaisten raken
nuskohteiden luetteloa ehdotetaan tarkistetta
vaksi. Lisäksi ehdotetaan lakiin tehtäväksi eräi
tä sanonnallisia ja teknisluonteisia muutoksia. 

YLEISPERUSTELUT 

1. E s i t y k sen ta voitteet 

Suhdanteiden tasaaminen edellyttää, että 
valtiovallan käytettävissä olevat suhdannepoliit
tiset keinot ovat riittävän monipuolisia erilai
sissa suhdannetilanteissa ja eri lähteistä peräisin 
olevien tasapainohäiriöiden poistamiseksi. Te
hokas suhdannepolitiikka edellyttää, että val
tiovallan käytössä on erityisiä suhdannepoliit
tisia keinoja, joita voidaan tarvittaessa ottaa 
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käyttöön mahdollisimman nopeasti ja joiden 
käyttämiseen on etukäteen annettu hyväksymi
nen. Liiketoiminnan perusteella suoritettavista 
suhdannetalletuksista annettu laki (53 /77) ja 
eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta in
vestointiverosta annettu laki (54/77) tulivat 
voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977. Laeissa 
on myönnetty valtioneuvostolle valtuudet päät
tää suhdannetalletuksen ja investointiveron 
kantamisesta, oikeus määrätä se ajanjakso, joi-
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ta kantaminen tapahtuu sekä oikeus määrätä 
talletusten ja investointiveron suuruus. Esityk
sen tavoitteena on kehittää näitä suhdanne
politiikan välineitä ottamalla huomioon myös 
valtuuslakien käytöstä saadut kokemukset. 

2. N y k y i n e n ti 1 a n n e j a a s i a n 
valmistelu 

Suhdannetalletusten kantamisen tarkoitukse
na on pyrkiä vaikuttamaan elinkeinotoiminnan 
investointien ajoittumiseen. Kun nousu- ja 
korkeasuhdannevaiheessa siirretään varoja pois 
yritysten käytöstä, voidaan yritysten omarahoi
tusmahdollisuuksia pyrkiä supistamaan. Matala
suhdanteen aikana taas voidaan palauttamaHa 
siirretyt varat pyrkiä parantamaan yritysten 
investointien rahoitusmahdollisuuksia. 

Suhdannetalletuksia määrättiin ensimmäisen 
kerran suoritettavaksi valtioneuvoston 11 päi
vänä kesäkuuta 1980 antamalla päätöksellä 
( 425/80) . Suhdannetalletusta päätettiin kan
taa 12 kuukauden pituiselta, 1 päivänä loka
kuuta 1980 alkaneelta kantojaksolta. Suhdanne
talletuksen määrä oli 5 penniä veroäyriltä. 
Toukokuun 20 päivänä 1981 antamallaan pää
töksellä (356/81) valtioneuvosto päätti, että 
suhdannetalletusten kanto lopetetaan 1 päivästä 
heinäkuuta 1981 lukien. 

Investointiveron tarkoituksena on pyrkiä 
vaikuttamaan taloudellisen kasvun kannalta 
vähemmän tärkeiden investointien, kuten eräi
den palveluelinkeinojen ja kuntien talonraken
nusinvestointien ajoittumiseen tarkoituksen
mukaisella tavalla. Verolla pyritään ennalta 
estämään tiettyjen rakennuskohteiden rakenta
minen ja siirtämään veron kohteena olevien 
investointien aloittaminen matalasuhdanteen ai
kaan. 

Investointiveroa kannettiin vuosina 1973 
ja 1974 väliaikaisten lakien nojalla. Voimassa 
olevan lain nojalla valtioneuvosto päätti 2 päi
vänä lokakuuta 1980 antamallaan päätöksellä 
(676/80) kantaa 40 prosentin suuruista in
vestointiveroa 3 päivänä marraskuuta 1980 
aikavalta ja 31 päivänä lokakuuta 1981 päät
tyväitä kantoajalta. Toukokuun 20 päivänä 
1981 autamailaan päätöksellä (359/81) val
tioneuvosto päätti, että investointiveron kan
tamisesta luovutaan muualla kuin Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeissa 

jo 1 päivästä syyskuuta 1981 lukien. Näissä 
kaupungeissa investointiveroa kannettiin hel
mikuun 1982 loppuun saakka. 

Voimassa olevien suhdannepoliittisten lakien 
tarjoamat mahdollisuudet ovat osoittautuneet 
tarpeellisiksi. Vuoden 1980 aikana olivatkin 
kaikki keinot vientimaksua lukuunottamatta 
käytössä. Kun kokemuksia lakien soveltami
sesta oli saatavissa, valtiovarainministeriössä 
käynnistettiin kesällä 1980 suhdannepoliittisen 
lainsäädännön kehittämisprojekti, jonka yhtey
dessä oli kartoitettava suhdannepoliittisten 
lakien käytöstä ja käyttömahdollisuuksista saa
dut kokemukset sekä selvitettävä, millä tavoin 
näiden lakien säännöksiä kehittämällä olisi tar
peen lisätä valmiutta ja mahdollisuuksia suh
dannekehitystä tasaaviin toimenpiteisiin. Pro
jektin yhteydessä oli myös selvitettävä muussa 
lainsäädännössä ja hallinnossa tapahtuneen ke
hityksen aiheuttamat muutostarpeet suhdanne
poliittiseen lainsäädäntöön. 

Projektityön aikana esiintulleiden näkökoh
tien samoin kuin lakien soveltamisesta saatujen 
kokemusten pohjalta hallitus ehdottaa liiketoi
minnan perusteella suoritettavista suhdanne
talletuksista annettuun lakiin ja eräistä talon
rakennustöistä suoritettavasta investointiveros
ta annettuun lakiin eräitä muutoksia. Suuri 
osa muutoksista on luonteeltaan teknisiä tai 
johtuu muun lainsäädännön muuttumisesta. 

Suhdannepoliittisen lainsäädännön kehittä
mistyöryhmä ehdotti muutoksia ja tarkistuksia 
myös vientitalletuslakiin (578/79) ja vienti
tnaksulakiin (52/74). Näiden muuttamista 
koskeva hallituksen esitys annet-.an eduskun
nalle erikseen. 

3. Ehdotetu t muutokset 

3.1. Laki liiketoiminnan perusteella 
suoritettavista suhdannetalletuksista 

Suhdannetalletusjärjestelmä perustuu viimek
si toimitetun verotuksen mukaiseen liiketulosta 
pantujen veroäyrien määrään. Suhdannetalle
tusjärjestelmää on arvosteltu siitä, että vero
äyrien määrä, joka edustaa noin kahden vuo
den takaista tilannetta, voi olla suhdannepoli
tiikan kannalta epätarkoituksenmukainen talle
tuksen määräytymisperusteena sellaisissa yri
tyksissä, joissa suhdannevaihtelut tuntuvat 
kunnallisverotuksen verotettavassa tulossa. 
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Suhdannelakien kehittämisprojektin yhtey
dessä tarkasteltiin myös muita vaihtoehtoja 
talletuksen määräytymisperusteeksi. Erityisesti 
selvitettiin suhdannetalletuksen kantamista yri
tyksen maksamien palkkojen perusteella. Kos
ka palkkasummaan perustuva järjestelmä ei 
toisi olennaisia etuja nykyiseen suhdannetalle
tusjärjestelmään verrattuna, ehdotetaan suh
dannetalletus määrättäväksi edelleen viimeksi 
toimitetussa kunnallisverotuksessa liiketulosta 
pantujen veroäyrien perusteella. 

Nykyinen suhdannetalletuksen alaraja on 
2 000 markkaa, minkä vuoksi melko pienten
kin yritysten on suoritettava suhdannetalletuk
sia, vaikka tällaisten yritysten investointitoi
minnalla ei suhdannevaihteluiden kannalta juuri 
ole merkitystä. Suhdannetalletuksen alarajan 
määrittelyä ehdotetaankin tämän vuoksi muutet
tavaksi. Maksuunpanon kannalta olisi tarkoituk
senmukaista, että kannettavan suhdannetalle
tuksen alaraja olisi määritelty äyrimääränä. Ala
rajaksi ehdotetaan 50 000 äyriä. Tätä määrää 
valtioneuvostolla olisi oikeus korottaa 200 000 
äyriin saakka. 

Suhdannetalletukselle maksetaan 3 prosentin 
vuotuinen korko, jota ei katsota veronalaiseksi 
tuloksi. Verovelvollinen ei saa vähentää suh
dannetalletusta veronalaisesta tulostaan eikä 
sitä pidetä myöskään veronalaisina varoina. 

Suhdannelakien perusteella tehtäville talle
tuksille maksettavien korkojen tulisi olla veron
alaisia, minkä vuoksi korkotasoa olisi nykyi
sestä nostettava. Korkojen suuruus olisi tarkoi
tuksenmukaista kytkeä yleiseen korkotasoon ja 
määritellä suhteessa Suomen Pankin perus
korkoon. Suomen Pankin peruskoron suuruus 
on nykyisin 8 1;2 prosenttia. Suhdannetal
letukselle ehdotetaan maksettavaksi Suo
men Pankin peruskorko vähennettynä 2 1;2 
prosenttiyksiköllä. Suomen Pankki maksaisi 
valtion varoille samansuuruisen koron. Veron
kannon yksinkertaistamiseksi ehdotetaan koron 
maksamista koskevaa säännöstä muutettavaksi 
samansisältöiseksi kuin veronpalautusten koron 
laskemista koskevat säännökset ovat. Samoin 
ehdotetaan sakkomaksusta luovuttavaksi vii
västysseuraamuksena ja ehdotetaan suhdanne· 
talletuksen laiminlyöntiin sovellettavaksi veron 
viivästyskorosta ja jäämämaksusta annettua la
kia (145/76). Verovapautta koskeva lain 9 
§:n 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

Lain nimike ehdotetaan lyhennettäväksi ni
mikkeeksi suhdannetalletuslaki. Muut ehdote-

tut muutokset ovat luonteeltaan joko teknisiä, 
sanonnallisia tai johtuvat muussa lainsäädän
nössä tapahtuneista muutoksista. Näitä selos
tetaan tarkemmin yksityiskohtaisten perustelu
jen yhteydessä. 

.3.2. Laki eräistä talonrakennustöistä 
suoritettavasta investointiverosta 

Investointiveron kantamista koskevan val
tioneuvoston päätöksen ja verotuskauden al
kamisen välinen aika on laissa määrätty yhden 
kuukauden pituiseksi. Tätä aikaa on pidetty 
liian pitkänä, koska on mahdollista päätöksen 
antamisen jälkeen aloittaa veronalaiset raken
nustyöt vielä ennen verotuskauden alkua. Ra
kennustöihin liittyvien sopimusten johdosta ei 
ole kuitenkaan mahdollista, että vero saatet
taisiin voimaan heti päätöksen antamisen jäl
keen. Myös päätöksestä tiedottaminen vie ai
kaa jonkin verran. 

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan, että val
tioneuvoston päätöksen ja veron voimaan saat
tamisen välinen aika lyhennettäisiin kahteen 
viikkoon. Tätä aikaa voidaan pitää riittävän 
pitkänä sopimusoikeudellisten ongelmien vält
tämisen kannalta. Toisaalta taas aika on sen 
verran lyhyt, että ennen verotuskauden alkua 
ei enää ole mahdollista ryhtyä veronalaisiin 
rakennustöihin. 

Investointiverolaissa tarkoitettuihin raken
nusinvestointeihin kuuluu vain noin 15 pro-
senttia kaikista talonrakennusinvestoinneista. 
Lain 4 § : ssä olevaa luetteloa ehdotetaan tar
kennettavaksi siten, että laki nykyistä parem
min kattaisi palveluelinkeinojen talonrakennus
investoinnit. Tästä huolimatta tällaista luette
loa ei voida laatia siten, että sen soveltami
sessa ei kaikesta huolimatta syntyisi tulkinta
ongelmia. Jotta painetta rakennustöiden aloit
tamiseen valtioneuvoston päätöksen antamisen 
jälkeen voitaisiin vähentää, ehdotetaan, että 
myös ennen verotuskauden alkamista aloitettu 
rakentaminen olisi veronalaista, jos sitä kos
keva rakennuslupa on haettu valtioneuvoston 
päätöksen antamisen jälkeen. 

Näiden muutosten lisäksi ehdotetaan lain 
nimike muutettavaksi investointiverolaiksi sa
moin kuin lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä 
pieniä teknisluontoisia muutoksia. Näitä selos
tetaan tarkemmin yksityiskohtaisten perustelu
jen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki liiketoiminnan perusteella 
suoritettavista suhdannetalletuksista 

Lain nimike. Lain nimike ehdotetaan lyhen
nettäväksi nimikkeeksi suhdannetalletuslaki. 

1 § 2 mom. Lainkohdan mukaan on ennen 
suhdannetalletuksen kantamista ja palauttamista 
koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemistä 
hankittava Suomen Pankin johtokunnan lau
sunto, jollei tämä ole tehnyt esitystä asiassa. 
Suhdannepoliittisiin lakeihin liittyvän lausunto
menettelyn yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan 
säännös muutettavaksi siten, että Suomen Pan
kin johtokunnalle on varattava tilaisuus lau
sunnon antamiseen. 

2 §. Pykälän 1 momentissa oleva sana 
omaisuus ehdotetaan muutettavaksi sanaksi 
varallisuus, joka vastaa tulo- ja varallisuus
verolaissa olevaa verovelvollisuuden määritte
lyä. 

Talletusvelvollisen ei 2 momentin säännök
sen mukaan ole suoritettava suhdannetalletusta 
kolmena ensimmäisenä vuotena liikkeen perus
tamisesta lukien, ellei liikettä voida katsoa 
perustetun ennestään olemassa olevan liikkeen 
toiminnan jatkamista varten. Vastaava määrä
aika harkintaverotuksen soveltamisessa on viisi 
vuotta. Käytännön syistä olisi perusteltua, että 
määräaika myös suhdannetalletuksen suoritta
misessa olisi sama eli viisi vuotta. Kun tarkoi
tuksena on, että suhdannetalletuksen määrää
misessä uudelle liikkeelle noudatetaan samoja 
petiaatteita kuin uuden liikkeen harkintaverot
tamisessa, ehdotetaan viiden vuoden määräaika 
selvyyden vuoksi kytkettäväksi verovuoteen. 
Näin estetään sellainen tilanne, että uudelle 
liikkeelle olisi määrättävä suhdannetalletus, 
vaikka sitä ei harkintaverotettaisi. Samalla eh
dotetaan viittaus tulo- ja omaisuusverolain 
säännöksiin korjattavaksi viittaukseksi tulo- ja 
varallisuusverolakiin. 

3 §. Pykälän mukaan suhdannetalletuksena 
kannettava määrä on enintään 20 penniä liike
tulosta pannuha veroäyriltä. Lain 4 §:n 2 mo
mentissa on lisäksi säännös, että valtioneuvosto 
voi tietyillä toimialoilla tai tietyillä alueilla 
vahvistaa suhdannetalletuksen määrän yleisesti 
perittävää määrää alemmaksi tai korkeammaksi, 
kuitenkin enintään 30 penniksi veroäyriltä. 

Kun valtioneuvosto voi harkita suhdannetalle
tuksen määrän, on pidettävä riittävänä, että 
laissa on vain enimmäispennimäärä, joka olisi 
nykyinen 30 penniä. Säännös valtioneuvoston 
oikeudesta määrätä suhdannetalletus eri suurui
seksi eri toimialoilla tai eri alueilla tai määrä
tä, että suhdannetalletusta ei tarvitse suorittaa 
tietyillä toimialoilla tai alueilla, ehdotetaan 
siirrettäväksi 4 §:n 2 momentista 3 §:n 2 mo
menttiin. 

Kun verovelvollisen tilikauden pituus voi 
poiketa 12 kuukaudesta, voi suhdannetalletuk
sen perusteena oleva äyrimäärä vaihdella tili
kauden pituuden mukaan. Selkeyssyistä ehdo
tetaan 3 § :n 1 momenttiin lisättäväksi säännös 
siitä, että suhdannetalletuksen perusteeksi otet
tava veroäyrien määrä korotetaan tai alenne
taan vastaamaan 12 kuukauden pituista vero
vuotta, jos talletusvelvollisen verovuosi on 12 
kuukautta lyhyempi tai pitempi. 

Pykälän 1 momentissa oleva säännös vero
äyrien lukuun ottamatta jättämisestä silloin, 
kun talletusvelvollinen on luonnollinen hen
kilö, ehdotetaan suhdannetalletuksen määrää
misen helpottamiseksi jätettäväksi pois. 

Pykälän 3 momentin säännös yhtymille ja 
kuolinpesille määrättävistä suhdannetalletuk
sista ehdotetaan kumottavaksi, koska tulo- ja 
varallisuusverolain ( 104 3/7 4) 15 §: ssä tarkoi
tetut yhtymät, jotka eivät ole erikseen vero
tettavia verovelvollisia, eivät suhdannetalletus
lain 2 § :n 1 momentin mukaan ole myöskään 
velvollisia suorittamaan suhdannetalletuksia. 

4 §. Suhdannetalletuksien kantoerien mää
rä ehdotetaan käytännön syistä rajoitettavaksi 
siten, että eriä olisi vähintään neljä. Valtioneu
vosto määräisi päätöksessään eräpäivät. Nykyi
sin suhdannetalletukset kannetaan kuukausit
tain. Voimassa olevan pykälän 2 momentissa 
olevat säännökset on, kuten edellä on esitetty, 
ehdotettu siirrettäviksi 3 §: ään. 

5 § 1 mom. Suhdannetalletuksen suoritta
mista koskeva valtioneuvoston päätös ehdote
taan annettavaksi vähintään kahta kuukautta 
ennen kantojakson alkamista nykyisen kuukau
den asemesta. Määräajan pidennys on tarpeel
linen käytännön syistä, jotta suhdannetalletus
laskelmat ehditään lähettää ennen suhdanne
talletuksen kannon aloittamista. 
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6 § 1 mom. Lainkohdassa oleva saannös 
suhdannetalletuksen maksamisesta postisiirto
tilille ehdotetaan korvattavaksi säännöksellä 
siitä, että suhdannetalletuksen kantaa ja palaut
taa lääninverovirasto. Lääninverovirasto on ve
ronkantoviranomainen, jonka tehtävistä on sää
detty veronkantolaissa (611/78) ja veron
kantoasetuksessa (903/78). 

7 §. Jos talletusvelvollinen kantojakson 
päättymisen jälkeen lopettaa liiketoimintansa 
eikä kysymyksessä ole yhteisöjen sulautuminen 
tai saman liiketoiminnan muulla tavoin jatka
minen toisessa yrityksessä, tai jos hänen omai
suutensa luovutetaan konkurssiin, on suhdanne
talletus hakemuksesta maksettava takaisin. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan lainkohtaan otet
tavaksi maininta siitä, että hakemus on teh
tävä lääninverovirastolle. 

8 §. Kuten edellä yleisperusteluissa on se
lostettu, ehdotetaan korkoja koskevia säännök
siä muutettaviksi. Pykälän 1 momenttiin ehdo
tetaan otettavaksi säännös siitä, että koron 
suuruus on Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä 2 1;2 prosenttiyksiköllä. Pykälän 
2 momentissa olevat säännökset koronmak
susta ovat veronkannassa osoittautuneet epä
käytännöllisiksi. Tämän vuoksi ehdotetaan 2 
momenttiin otettavaksi säännös, joka on sa
mansisältöinen kuin veronpalautuksille makset
tavan koron laskemisessa yleisesti käytetty 
säännös. Korko ehdotetaan maksettavaksi kul
lekin palautettavalle erälle sen maksupäivästä 
takaisinmaksupäivään. Pykälän 3 momentin 
mukaan Suomen Pankin valtiolle maksama kor
ko olisi Suomen Pankin peruskorko vähennet
tynä 2 1;2 prosenttiyksiköllä. 

9 § 2 mom. Kuten yleisperusteluissa on esi
tetty, olisi korko veronalaista tuloa ja suhdan
netalletus veronalaista varallisuutta. Näin ol
len verovapautta koskeva säännös ehdotetaan 
kumottavaksi. 

10 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi sään
nös siitä, että suhdannetalletus voitaisiin jät
tää kokonaan maksuunpanematta, jos talletus
velvollinen on lopettanut liiketoimintansa eikä 
kysymyksessä ole yhteisöjen sulautuminen tai 
samll!1- liiketoiminnan muulla tavoin jatkami
nen toisessa yrityksessä, tai jos talletusvelvol
vollisen omaisuus on luovutettu konkurssiin. 

11 §. Pykälään sisältyvä säännös suhdanne
talletuksen alarajasta ehdotetaan muutettavaksi 
äyrimäärien perusteella määräytyväksi. Alin 
veroäyrimäärä olisi 50 000 veroäyriä, jota val
tioneuvosto voisi korottaa 200 000 äyriin asti. 

Tämä päätös olisi tehtävä samassa yhteydessä, 
kun v<ilL~oneuvosto antaa suhdannetali..:tuks~:n 
kantamista koskevan päätöksen. 

12 §. Suhdannetalletuksen maksamisen lai
minlyönnistä on seurauksena 20 prosentin sak
komaksu. Lakia valmisteltaessa ei ollut vielä 
voimassa veron viivästyskorosta ja jäämämak
susta annettu laki, jonka mukaiset viivästys
seuraamukset aiheutuvat veron maksam1sen lai
minlyömisestä. Kun tämän lain mukaista viiväs
tysseuraamusjärjestelmää on pidettävä riittä
vänä, ei ole asianmukaista, että suhdannetalle
tuksia varten on poikkeavia seuraamuksia, jot
ka ovat teknisesti hankalia ja aiheuttavat tar
peettomia atk-kustannuksia. Tämän vuoksi eh
dotetaan 12 §:n 1 momentti muutettavaksi 
siten, että laiminlyödylle suhdannetalletukselle 
on suoritettava viivästyskorkoa ja jäämämaksua. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös, että myös liiketoiminnan lopet
tamisen tai konkurssin johdosta samoin kuin 
lääninoikeuden päätöksen mukaan alennetulle 
tai poistetulle suhdannetalletukselle kertynyt 
jäämämaksu ja viivästyskorko palautetaan. Tal
letusvelvollinen ei saisi veronalaisesta tulostaan 
vähentää myöskään viivästyskorkoa ja jäämä
maksua, kuten ei nykyisin perittävää sakko
maksuakaan. Tämänsisältöinen tarkistus ehdo
tetaan tehtäväksi pykälän 3 momenttiin. 

14 § 2 ja 3 mom. Lainkohdissa olevat mai
ninnat lääninhallituksesta ehdotetaan muutetta
viksi lääninoikeuksiksi. 

16 § 2 mom. Viivästysseuraamusten muut
tumisen johdosta ehdotetaan lainkohtaan teh
täväksi Sanonnailinen tarkistus. 

17 §. Pykälän 1 momentin mukaan suh
dannetalletus on kytketty investointitalletuk
seen siten, että suhdannetalletusta alennetaan 
kantojakson aikana tehdyn investointitalletuksen 
määrällä. Edellytyksenä on siis, että investointi
talletus on tehty kantojakson aikana. Tätä kor
vausmahdollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi 
siten, että se koskisi niitä investointitalletuksia, 
joiden tekemistä koskeva määräaika investointi
varauslain (1094/78) 5 §:n 2 momentin mu
kaan päättyy valtioneuvoston suhdannetalletuk
sen suorittamista koskevan päätöksen jälkeen. 
Investointitalletus olisi edelleenkin pitänyt teh
dä ennen kantojakson päättymistä. Säännöstä 
ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi siten, että 
korvaus olisi mahdollinen ainostaan siltä osin 
kuin suhdannetalletuksen kantoerät eivät ole 
vielä erääntyneet. Investointitalletuksella ei si-
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ten voitaisi takautuvasti korvata suhdannetalle
tusta. 

Pykälän 2 momentissa on säännös siitä, että 
valtiovarainministeriö tai sen määräämänä vero
hallitus voi erityisen painavista syistä hake
muksesta vapauttaa talletusvelvollisen suorit
tamasta suhdannetalletusta tai sille määrättyä 
sakkomaksua. Yhdenmukaisesti muiden huojen
nussaannösten kanssa ehdotetaan lainkohta 
muutettavaksi siten, että myös osittainen va
pautus olisi mahdollinen. Viivästysseuraamus
ten muuttumisen johdosta ehdotetaan lainkoh
taa muutettavaksi siten, että vapautus voidaan 
myöntää myös viivästyskorosta ja jäämämak
susta. 

18 §. Lain mukaan on talletuksen palautus
aikana suorittamatta olevan suhdannetalletuksen 
määrää lyhennettävä. Lyhennetylle suhdanne
talletukselle on suoritettava sakkomaksu. Eh
dotetaan, että lyhennetylle suhdannetalletuk
selle on viivästyskoron lisäksi perittävä myös 
jäämämaksu, jolloin viivästysseuraamusten muu
tos ei olennaisesti lieventäisi nykyistä seuraa
musjärjestelmää. 

1.2. Laki eräistä talonrakennustöistä 
suoritettavasta investointiverosta 

Lain nimike. Lain nimike ehdotetaan lyhen
nettäväksi nimikkeeksi investointiverolaki. 

4 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös siitä, että veronalaista on rakentaminen 
myös silloin, kun rakentamista koskeva raken
nuslupa on haettu valtioneuvoston päätöksen 
antamisen jälkeen, vaiklca rakentamiseen on 
ryhdytty ennen verotuskauden alkua. 

Veronalaisten rakennusten luetteloa ehdote
taan tarkistettavaksi. Veronalaisiksi rakennus
kohteiksi olisi kirkon lisäksi katsottava muut
kin kirkolliset rakennukset, jollaisia olisivat 
muun muassa kappelit, rukoushuoneet, krema
toriot ja erilliset kellotapulit. Veronalaisiksi ra
kennuskohteiksi olisi katsottava myös hotelli, 
motelli, ravintola, kurssikeskus ja lomanviet
toon tarkoitettu rakennus sekä muu kuin asuin
rakennuksen yhteydessä oleva autotalli. Laissa 
veronalaiseksi säädetty näyttely-, urheilu- ja voi
misteluhalli ehdotetaan muutettavaksi näyttely-, 
urheilu- ja voimistelutilaksi, jolloin vero kos
kisi kaikkia näitä toimintoja varten rakennet
tuja rakennuksia ja rakennustiloja. Lisäksi eh
dotetaan veronalaisten rakennuskohteiden luet-

teloon lisättäväksi erillinen katsomo. Tällainen 
voi olla esimerkilcsi tavikilpailujen tai ulkoilma
teatterin katsomo. 

.5 § 1 mom. Edellä selostettujen 4 §:ään 
tehtävien muutosten johdosta viittaukset 4 § :n 
1 momenttiin ja saman pykälän 1 momentin 
4 kohtaan ehdotetaan korjattavaksi viittauk
siksi 2 momenttiin ja 5 kohtaan. 

10 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi edel
lä yleisperusteluissa selostetut määräaikojen 
lyhennykset. V aitioneuvoston päätös investoin
tiveron kantamisesta olisi tehtävä vähintään 
kaksi viikkoa ennen verotuskauden alkamista. 
Samoin olisi valtioneuvoston päätös verotuskau
den lyhentämisestä tai pidentämisestä annetta
va vähintään kaksi viikkoa ennen päätöksen 
voimaantuloa. Samoin ehdotetaan yhtenäistet
täväksi kaikissa suhdannelaeissa noudatettava 
lausuntomenettely siten, että Suomen Pankin 
johtokunnalle olisi varattava tilaisuus lausun
non antamiseen ennen päätöksen antamista. 

11 § 1 mom. Lain 4 § :n muuttamisesta 
johtuva viittaus pykälän 1 momenttiin ehdote
taan muutettavaksi viittaukseksi 2 moment· 
tiin. 

17 §. Muussa lainsäädännössä olevien sään
nösten muuttamisen johdosta pykälän sana
muotoa ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että 
oikeus hakea muutosta verotoimiston päätök
seen on lääninverovirastolla ja muutoksenhaku
viranomainen on lääninoikeus. 

18 § 1 mom. Lainkohdassa olevan saan
nöksen mukaan myös veronlisäystä vastaavalle 
korolle on suoritettava veron viivästyskorosta 
ja jäämämaksusta annetussa laissa säädetyt 
viivästysseuraamukset. Koska viivästysseuraa
muksia ei periaatteessa ole suoritettava kahteen 
kertaan, ehdotetaan tämä säännös jätettäväksi 
lainkohdasta pois. 

25 § 1 mom. Huojennussäännös ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lainkohdasta poiste
taan huojennukseen oikeuttavana perusteena 
säälittävät syyt. 

26 § 1 mom. Viittaus 4 §:n 3 momenttiin 
ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi 4 mo
menttiin. 

2. Voi m a a n t u 1 o 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 
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3. Säätä m i s j ä r j e s t y s 

Koska kysymys on valtioneuvostolle annetta
vien valtuuksien laajentamisesta, muutokset 
edellyttävät valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mu
kaista säätämisjärjestystä. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 6 7 §: ssä määrä
tyllä tavalla, 

kumotaan liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista 14 päivänä tam
mikuuta 1977 annetun lain (53/77) 9 §:n 2 momentti, ja 

muutetaan lain nimike, 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 ja 4 §, 5 §:n 1 mo
mentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 10 §:n 2 momentti, 11 ja 12 §, 14 §:n 
2 ja 3 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 § sekä 18 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 16 §:n 2 momentti 11 päivänä elokuuta 
1978 annetussa laissa (618/78), 12 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 17 § 
osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla {1095/78), näin kuuluviksi: 

Suhdannetalletuslaki 

1 § 

V aitioneuvosto päättää suhdannetalletusten 
suorittamisesta ja palauttamisesta. Ennen pää
töksen tekemistä on Suomen Pankin johtokun
nalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen 
asiasta, jollei se ole tehnyt asiasta esitystä. 

2 § 
Suhdannetalletuksen on velvollinen suoritta

maan jokainen, joka harjoittaa Suomessa liike
toimintaa ja joka on velvollinen suorittamaan 
valtiolle tulon tai varallisuuden perusteella 
veroa (talletusvelvollitzen). 

Suhdannetalletusta ei kuitenkaan ole suori
tettava sen, jonka tulo- ja varallisuusverolain 
(1043/74) säännösten mukaan ei ole katsot
tava asuvan Suomessa eikä sen, jolla ei ole 
täällä verotuslaissa ( 482/58) tarkoitettua kiin
teää toimipaikkaa. Talletusvelvollisen ei ole 
suoritettava suhdannetalletusta viitenä ensim
mäisenä verovuotena liikkeensä perustamisesta 
lukien, ellei liikettä voida katsoa perustetun 
ennestään olemassa olevan liikkeen toiminnan 
jatkamista varten. 

3 § 
Suhdannetalletus määrätään talletusvelvolli

selle viimeksi toimitetussa kunnallisverotuk
sessa liiketulosta sekä kotikunnassa että muus
sa kunnassa pantujen veroäyrien perusteella 
sen mukaan kuin valtioneuvosto tarkemmin 
määrää. Jos talletusvelvollisen verovuosi vii
meksi toimitetussa verotuksessa on lyhyempi 
tai pitempi kuin 12 kuukautta, suhdannetalle
tuksen perusteeksi otettava veroäyrien määrä 
korotetaan tai alennetaan vastaamaan 12 kuu
kauden pituista verovuotta. 

Valtioneuvosto vahvistaa veroäyriltä suori
tettavan pennimäärän, joka saa olla enintään 
30 penniä veroäyriltä. Suhdannetalletuksen 
pennimäärä voidaan vahvistaa eri suuruiseksi 
eri toimialoilla tai eri alueilla harjoitetusta lii
ketoiminnasta kertyville veroäyreille. Valtioneu
vosto voi niin ikään määrätä, että suhdanne
talletusta ei tarvitse suorittaa tiettyyn toimi
alaan kuuluvasta tai tietyllä alueella harjoite
tusta liiketoiminnasta kertyneiden veroäyrien 
perusteella. 

4 § 
T alletettava määrä kannetaan vähintään nel

jänä yhtä suurena eränä valtioneuvoston mää-
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räämänä kantojaksona, jonka on oltava vähin
tään 12 ja enintään 18 kuukautta. Valtioneu
vosto määrää päätöksessään suhdannetalletus
ten kantoerien eräpäivät. V aitioneuvosto voi 
kuitenkin määrätä, että talletettavan määrän 
kanto lopetetaan kesken kantojakson, jolloin 
erääntymättömiä eriä ei kanneta. 

5 § 
Suhdannetalletusten suorittamista koskeva 

valtioneuvoston päätös on tehtävä vähintään 
kahta kuukautta ennen kantojakson alkamista. 

6 § 
Suhdannetalletuksen kantaa ja palauttaa lää

ninverovirasto. 

7 § 

Jos talletusvelvollinen suhdannetalletuksen 
kantojakson päättymisen jälkeen lopettaa liike
toimintansa eikä kysymyksessä ole yhteisöjen 
sulautuminen tai saman liiketoiminnan muulla 
tavoin jatkaminen toisessa yrityksessä, taikka 
jos hänen omaisuutensa luovutetaan konkurs
siin, on lääninveroviraston sille tehdystä hake
muksesta maksettava palauttamatta oleva suh
dannetalletus viipymättä takaisin. 

8 § 
Suhdannetalletuksesta maksetaan talletusvel

volliselle valtion varoista vuotuinen korko, jon
ka suuruus on Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä kahdella ja puolella prosenttiyksi
köllä. 

Korko suoritetaan kullekin palautettavalle 
erälle sen maksupäivästä takaisinmaksupäivään. 

Suomen Pankki maksaa valtiolle 6 § :n 2 
momentissa tarkoitetulla tilillä olevista varoista 
vuotuisen koron, jonka suuruus on Suomen 
Pankin peruskorko vähennettynä kahdella ja 
puolella prosenttiyksiköllä. 

10 § 

Jos talletusvelvollinen on ennen kantojakson 
alkamista tai sen aikana 7 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla lopettanut liiketoimintansa 
tai hänen omaisuutensa on luovutettu konkurs
siin, verojohtajan on hakemuksesta määrättävä, 
että suhdannetalletuksena suoritetut erät on 

palautettava ja että maksamatta olevat erät on 
lyhennettävä siten kuin veron lyhentämisestä 
on säädetty. Jos talletusvelvollinen on ennen 
suhdannetalletusten maksuunpanoa edellä tar
koitetulla tavalla lopettanut liiketoimintansa 
tai hänen omaisuutensa on luovutettu kon
kurssiin, suhdannetalletus jätetään maksuun
panematta. 

11 § 
Jos 3 §:ssä tarkoitettu veroäyrimäärä on 

pienempi kuin 50 000 äyriä, suhdannetalletusta 
ei määrätä suoritettavaksi. Antaessaan suhdan
netalletuksen suorittamista koskevan päätöksen 
valtioneuvosto voi korottaa sitä veroäyrien vä
himmäismäärää, jonka perusteella suhdannetal
letus määrätään, 200 000 veroäyriin saakka. 

12 § 
Jos suhdannetalletuksen maksaminen maata

aikana laiminlyödään, peritään määrälle viiväs
tyskorkoa ja jäämämaksua siten kuin veron vii
västyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa 
(145/76) on säädetty. 

Sen lisäksi mitä veron viivästyskorosta ja 
jääiDämaksusta annetussa laissa on säädetty, pa
lautetaan alennetulle tai poistetulle suhdanne
talletukselle kertynyt viivästyskorko ja jäämä
maksu myös silloin, kun suhdannetalletusvel
vollisuutta muutetaan lain 10 §:n 2 momentin 
tai 14 §:n nojalla. 

Talletusvelvollinen ei saa verotuksessa vä
hentää veronalaisesta tulostaan 1 momentissa 
tarkoitettua viivästyskorkoa ja jäämämaksua. 

14 § 

Lääninoikeuden on käsiteltävä valitus kiireel
lisesti. 

Lääninoikeuden tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

16 § 

Suhdannetalletuksen perimisessä ulosottotoi
min noudatetaan mitä veron ulosotosta on sää
detty. 

17 § 
Jos talletusvelvollinen on tehnyt Suomen 

Pankkiin ennen suhdannetalletuksen kantojak
son päättymistä investointivarauslaissa (1094/ 
78) tarkoitetun investointitalletuksen, jota kos
keva investointivarauslain 5 §:n 2 momentissa 



N:o 110 9 

tarkoitettu määräaika päättyy valtioneuvoston 
suhdannetalletusten suorittamista koskevan pää
töksen jälkeen, verojohtajan on hakemuksesta 
alennettava suhdannetalletusta investointitalle
tuksen määrällä. Suhdannetalletusta voidaan 
kuitenkin alentaa enintään määrailä, joka vas
taa niiden kantoerien yhteismäärää, jotka erään
tyvät aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua 
investointitalletuksen tekemisestä. 

Valtiovarainministeriö tai sen määräämänä 
verohallitus voi erityisen painavista syistä ha
kemuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa tal
letusvelvollisen suorittamasta suhdannetalle
tusta tai sille perittyä tai perittävää viivästys
korkoa taikka jäämämaksua. 

2. 

18 § 

Sen estämättä, että suorittamatta olevaa tal
letusta on 1 momentin nojalla lyhennetty, on 
talletusvelvollisen suoritettava viivästyskorko 
ja jäämämaksu. Nämä lasketaan talletuksen ly
hennetylle osalle sen kalenterikuukauden lop
puun, jona suhdannetalletus olisi muutoin pa
lautettu. Jäämämaksu lasketaan kuitenkin enin
tään kuudelta kuukaudelta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrä
tyllä tavalla, muutetaan eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta 14 päi
vänä tammikuuta 1977 annetun lain (54/77) nimike, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 
1 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti sekä 26 §:n 1 momentti, 

näistä 18 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa 
laissa (619/78), näin kuuluviksi: 

Investointiverolaki 
4 § 

Veronalaista on rakentaminen, johon on ryh
dytty verotuskautena samoin kuin rakentami
nen, johon on ryhdytty ennen verotuskauden 
alkamista silloin, kun rakentamista koskeva ra
kennuslupa on haettu valtioneuvoston 1 § :n 
2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisen 
jälkeen. 

Veronalaista on seuraavien rakennusten ja 
rakennustilojen rakentaminen: 

1) myymälä, konttori, toimisto, pankkihuo
neisto, hallintorakennus ja muu kuin teollista 
tuotantotoimintaa tai maataloustuotantoa pal
veleva varasto; 

2 168200683F 

2) kirkko ja muu kirkollinen rakennus, mu
seo, ooppera, teatteri, elokuvateatteri, kon
sertti- tai taidehalli, kokous- tai huvitteluhuo
neisto, näyttely-, urheilu- ja voimistelutila, ui
mahalli tai erillinen katsomo; 

3) hotelli, motelli, ravintola, kurssikeskus 
ja lomanviettoon tarkoitettu rakennus; 

4) huoltoasema, pysäköiotitaio ja muu kuin 
asuinrakennuksen yhteydessä oleva autotalli; 
sekä 

5) omistajan tai hänen palveluksessaan ole
vien työntekijöiden loma-aikojen viettämisee. 
tai muuhun vastaavaan tilapäiseen oleskeluun 
tarkoitettu rakennus, paitsi jos rakentaminen 
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ei käsitä enempää kuin yhden rakennuksen ja 
saunan, joiden yhteenlaskettu kerrosala on pie
nempi kuin 80 neliömetriä. 

Jos 2 momentissa tarkoitetun rakennustilan 
pinta-alan osuus on vähemmän kuin neljännes 
rakennuksen tai rakennustilan huoneistoalasta, 
ei tällaisen rakennuksen rakentaminen ole ve
ronalaista. Jos veronalaisen rakennustilan pinta
alan osuus koko rakennuksesta on neljännes 
tai enemmän, katsotaan veronalaiseksi vain se 
osa rakentamisesta, joka käsittää 2 momentissa 
mainittuja rakennustiloja. Milloin veronalaisen 
rakennustilan huoneistoala on 1 000 neliömet
riä tai enemmän, katsotaan tällainen rakenta
minen kuitenkin aina veronalaiseksi. 

V aitioneuvoston on investointiveron kanta
misesta päättäessään määrättävä, millä alueilla 
tapahtuva rakentaminen on veronalaista, ja 
onko veronalaisuus rajoitettava vain tietynlai
seen 2 momentissa tarkoitettuun rakentami
seen. 

5 § 
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu ra

kentaminen ei kuitenkaan ole veronalaista, jos 
rakennuksen tai rakennustilan kokonaiskerros
ala saman momentin 5 kohdassa tarkoitettua 
rakennusta lukuun ottamatta on enintään 200 
neliömetriä tai jos kerrosalan laskeminen raken
nuksen tai rakennustilan luonteen vuoksi ei ole 
mahdollista, jos rakennuskustannukset ovat 
enintään 200 000 markkaa. 

10 § 
Valtioneuvoston 1 §:n 2 momentin, 3 §:n 

1 momentin ja 4 §:n 4 momentin nojalla teke
mä päätös investointiveron kantamisesta on an
nettava vähintään kaksi viikkoa ennen verotus
kauden alkamista. Valtioneuvoston 9 §:n no
jalla tekemä päätös on annettava vähintään 
kaksi viikkoa ennen päätöksen voimaan tuloa. 
Ennen päätöksen antamista on Suomen Pankin 
johtokunnalle varattava tilaisuus lausunnon an
tamiseen asiasta, jollei se ole tehnyt asiasta esi
tystä. 

11 § 
Joka verotuskautena rakennuttaa tai omaan 

lukuunsa rakentaa sellaisia 4 §:n 2 momentissa 
mainittuja rakennuksia tai rakennustiloja, joi
den rakentaminen valtioneuvoston päätöksen 
mukaan verotuskautena on veronalaista, on vei-

vollinen antamaan verohallituksen vahvistamaa 
lomaketta käyttäen veroilmoituksen sen vero
piirin verotoimistolle, jonka alueella rakennus
paikka sijaitsee. Sama velvollisuus on sillä, jon
ka rakennuttama tai rakentama rakennus tai 
rakennustila on verovapaa 5 § :n 1 momentin 
rakennuskustannuksia koskevan säännöksen no
jalla. 

17 s 
Verovelvollisella ja lääninverovirastolla on 

oikeus hakea muutosta tässä laissa tarkoitet
tuun verotoimiston päätökseen kolmenkymme
nen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta siltä 
lääninoikeudelta, jonka alueella investointivero 
on määrätty tai olisi ollut määrättävä. Läänin
oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisesti. 

Haettaessa muutosta lääninoikeuden päätök
seen valtion puhevaltaa käyttää verohallitus. 

18 § 
Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus 

ja veronlisäystä vastaava korko on suoritettava 
yhtenä eränä verotoimiston määräämänä mak
supäivänä veronkantoviranomaisen postisiirto
tilille. Milloin maksua ei määräaikana ole suo
ritettu, on investointiverolle ja veronkorotuk
selle suoritettava veron viivästyskorosta ja jää
mämaksusta annetussa laissa ( 14 5/7 6) säädetyt 
viivästysseuraamukset. Investointiveron kannes
sa noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä 
veronkantolaissa (611/78) ja sen nojalla sekä 
verotuslaissa ( 482/58) ja sen nojalla on veroo
kannosta säädetty. 

25 § 
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta eri

tyisen painavista syistä joko kokonaan tai osit
tain vapauttaa tietyn rakennustyön veronalai
suudesta. Jos veron periminen olisi kohtuu
tonta, valtiovarainministeriö voi hakemuksesta 
kokonaan tai osittain vapauttaa verovelvollisen 
suorittamasta veroa ja sille määrättyä korotus
ta tai lisäystä, tai jos ne on jo suoritettu, mää
rätä ne verovelvolliselle palautettaviksi. 

26 § 
Valtioneuvoston tämän lain 1 §:n 2 momen

tin, 3 S:n 1 momentin ja 4 S:n 4 momentin 
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nojalla antama investointiveron kantamista kos
keva päätös sekä 9 § :n 2 momentin nojalla 
antama verotuskauden pidentämistä koskeva 
päätös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan 
puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskun
nan tietoon heti tahi, jollei eduskunta ole kool-

la, niin pian kuin se on kokoontunut, ja on 
päätös kumottava, jos eduskunta niin päättää. 

Naantalissa 20 päivänä elokuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

1. 

Laki 
liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrä
tyllä tavalla, 

kumotaan liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista 14 päivänä tam
mikuuta 1977 annetun lain (53/77) 9 §:n 2 momentti, ja 

muutetaan lain nimike, 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 ja 4 §, 5 §:n 1 mo
mentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 10 §:n 2 momentti, 11 ja 12 §, 14 §:n 
2 ja 3 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 § sekä 18 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 16 §:n 2 momentti 11 päivänä elokuuta 
1978 annetussa laissa (618/78), 12 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 17 S 
osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla (1095/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Laki 
liiketoiminnan perusteella suoritettavista 

suhdannetalletuksista 

1 §. 

V aitioneuvosto päättää suhdannetalletusten 
suorittamisesta ja palauttamisesta. Ennen pää
töksen tekemistä valtioneuvoston on hankittava 
Suomen Pankin johtokunnan lausunto, jollei 
sanottu johtokunta ole tehnyt esitystä asiassa. 

2 §. 
Suhdannetalletuksen on velvollinen suoritta

maan jokainen, joka harjoittaa Suomessa liike
toimintaa ja joka on velvollinen suorittamaan 
valtiolle tulon tai omaisuuden perusteella ve
roa (talletusvelvollinen). 

Suhdannetalletusta ei kuitenkaan ole suori
tettava sen, jonka tulo- ja omaisuusverolain 
säännösten mukaan ei ole katsottava asuvan 
Suomessa eikä sen, jolla ei ole täällä verotus
laissa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa. Tal
letusvelvollisen ei ole suoritettava suhdanne
talletusta kolmena ensimmäisenä vuotena hä
nen liikkeensä perustamisesta lukien, mikäli lii
kettä ei voida katsoa perustetun ennestään ole
massa olevan liikkeen toiminnan jatkamista var
ten. 

Ehdotus 

Suhdannetalletuslaki 

1 § 

V aitioneuvosto päättää suhdannetalletusten 
suorittamisesta ja palauttamisesta. Ennen pää
töksen tekemistä on Suomen Pankin ;ohtokun
nalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen 
asiasta, jollei se ole tehnyt asiasta esitystä. 

2 § 
Suhdannetalletuksen on velvollinen suoritta

maan jokainen, joka harjoittaa Suomessa liike
toimintaa ja joka on velvollinen suorittamaan 
valtiolle tulon tai varallisuuden perusteella 
veroa ( talletusvelvollinen). 

Suhdannetalletusta ei kuitenkaan ole suori
tettava sen, jonka tulo- ja varallisuusverolain 
(1 04 3/7 4) säännösten mukaan ei ole katsot
tava asuvan Suomessa eikä sen, jolla ei ole 
täällä verotuslaissa ( 482/58) tarkoitettua kiin
teää toimipaikkaa. Talletusvelvollisen ei ole 
suoritettava suhdannetalletusta viitenä ensim
mäisenä verovuotena liikkeensä perustamisesta 
lukien, ellei liikettä voida katsoa perustetun 
ennestään olemassa olevan liikkeen toiminnan 
jatkamista varten. 
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.3 §. 
Suhdannetalletus, joka saa, ellei 4 §:stä 

muuta johdu, olla enintään 20 penniä veroäy
riltä, määrätään talletusvelvolliselle viimeksi 
toimitetussa kunnallisverotuksessa liiketulosta 
sekä koti- että muussa kunnassa pantujen vero
äyrien perusteella sen mukaan kuin valtioneu
vosto tarkemmin määrää. Suhdannetalletusta 
luonnolliselle henkilölle määrättäessä jätetään 
kuitenkin ne veroäyrit lukuun ottamatta, jotka 
on pantu liiketulon siitä osasta, jota on pi
dettävä kohtuullisena korvauksena talletusvel
vollisen ja hänen puolisonsa liikkeessään suo
rittamasta työstä. 

Valtioneuvosto vahvistaa veroäyriltä suori
tettavan pennimäärän. 

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yh
tiölle, kuolinpesälle ja yhtymälle määrätään suh
dannetalletus tällaisen talletusvelvollisen eri 
tulolähteistä saamien, viimeksi toimitetussa 
kunnallisverotuksessa verotuksen perusteeksi 
vahvistettujen liiketulojen yhteismäärän perus
teella. Suhdannetalletus on tällöin yhtä monta 
prosenttia talletusvelvolliselle sanotussa kun
nallisverotuksessa vahvistetusta liiketulosta 
kuin valtioneuvoston vahvistama pennimäärä 
on maksuunpannu/ta veroäyriltä. Mitä jäljem
pänä 4 § :n 2 momentissa on säädetty talletus
velvollisen veroäyriltä suoritettavasta pennimää
rästä, koskee vastaavasti tässä momentissa tar
koitettua edellä mainittua prosenttilukua. 

4 §. 
Talletettava määrä kannetaan kuukausittain 

yhtä suurina erinä valtioneuvoston määräämänä 
kantojaksona, jonka on oltava vähintään 12 ja 
enintään 18 kuukautta. Valtioneuvosto voi kui
tenkin määrätä, että talletettavan määrän kanto 
lopetetaan kesken kantojakson, jolloin erään
tymättömiä eriä ei kanneta. 

Valtioneuvosto voi päättää, että tiettyyn toi
mialaan kuuluvasta tai tietyllä alueella harjoi
tetusta liiketoiminnasta kertyneistä veroäyreistä 
määrättävä suhdannetalletus on alempi tai kor
keampi kuin valtioneuvoston 3 §:n 2 momen
tin nojalla vahvistama yleisesti suhdannetalle
tuksena veroäyriltä suoritettava pennimäärä. 
Veroäyriltä suoritettavaa pennimäärää ei kui-

Ehdotus 

.3 § 
Suhdannetalletus määrätään talletusvelvolli

selle viimeksi toimitetussa kunnallisverotuk
sessa liiketulosta sekä kotikunnassa että muus
sa kunnassa pantujen veroäyrien perusteella 
sen mukaan kuin valtioneuvosto tarkemmin 
määrää. Jos talletusvelvollisen verovuosi vii
meksi toimitetussa verotuksessa on lyhyempi 
tai pitempi kuin 12 kuukautta, suhdannetalle
tuksen perusteeksi otettava veroäyrien määrä 
korotetaan tai alennetaan vastaamaan 12 kuu
kauden pituista verovuotta. 

V aitioneuvosto vahvistaa veroäyriltä suort
tettavan pennimäärän, joka saa olla enintään 
30 penniä veroäyriltä. Suhdannetalletuksen 
pennimäärä voidaan vahvistaa eri suuruiseksi 
eri toimialoilla tai eri alueilla harjoitetusta lii
ketoiminnasta kertyville veroäyreille. V aitioneu
vosto voi niin ikään määrätä, että suhdanne
talletusta ei tarvitse suorittaa tiettyyn toimi
alaan kuuluvasta tai tietyllä alueella harjoite
tusta liiketoiminnasta kertyneiden veroäyrien 
perusteella. 

(.3 mom. kumotaan) 

4 § 
Talletettava määrä kannetaan vähintään nel

jänä yhtä suurena eränä valtioneuvoston mää
räämänä kantojaksona, jonka on oltava vähin
tään 12 ja enintään 18 kuukautta. Valtioneu
vosto määrää päätöksessään suhdannetalletus
ten kantoerien eräpäivät. Valtioneuvosto voi 
kuitenkin määrätä, että talletettavan määrän 
kanto lopetetaan kesken kantojakson, jolloin 
erääntymättömiä eriä ei kanneta. 
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tenkaan tällöin saa vahvistaa JO penniä suu
remmaksi. V aitioneuvosto voi niin ikään mää
rätä, että suhdannetalletusta ei tarvitse suorit
taa tiettyyn toimialaan kuuluvasta tai tietyllä 
alueella harjoitetusta liiketoiminnasta kertynei
den veroäyrien perusteella. 

5 §. 
Suhdannetalletusten suorittamista koskeva 

valtioneuvoston päätös on tehtävä vähintään 
kuukautta ennen kantojakson alkamista. 

6 §. 
Suhdannetalletus on suoritettava veronkanto

viranomaisen postisiirtotilille. 

7 §. 

Jos talletusvelvollinen suhdannetalletuksen 
kantojakson päättymisen jälkeen lopettaa liike
toimintansa eikä kysymyksessä ole yhteisöjen 
sulautuminen tai saman liiketoiminnan muulla 
tavoin jatkaminen toisessa yrityksessä, taikka: 
jos hänen omaisuutensa luovutetaan konkurs
siin, on patauttamatta oleva suhdannetalletus 
hakemuksesta maksettava viipymättä takaisin. 

8 §. 
Suhdannetalletuksesta maksetaan talletusvel

volliselle valtion varoista J prosentin vuotuinen 
korko. 

Korko suoritetaan kullekin palautettavaile 
erälle sen erääntymispäivästä takaisinmaksupäi
vään. Mikäli talletus on suoritettu erääntymis
päivän jälkeen, lasketaan korko talletuksen kul
lekin erälle siitä päivästä, jona erä on koko
naan suoritettu, takaisinmaksupäivään. 

Suomen Pankki maksaa valtiolle 6 § :n 2 mo
mentissa tarkoitetulla tilillä olevista varoista 
3 prosentin vuotuisen koron. 

Ehdotus 

5 § 
Suhdannetalletusten suorittamista koskeva 

valtioneuvoston päätös on tehtävä vähintään 
kahta kuukautta ennen kantojakson alkamista. 

6 § 
Suhdannetalletuksen kantaa ;a palauttaa läii

ninverovirasto. 

7 § 

Jos talletusvelvollinen suhdannetalletuksen 
kantojakson päättymisen jälkeen lopettaa liike
toimintansa eikä kysymyksessä ole yhteisöjen 
sulautuminen tai saman liiketoiminnan muulla 
tavoin jatkaminen toisessa yrityksessä, taikka 
jos hänen omaisuutensa luovutetaan konkurs
siin, on lääninveroviraston sille tehdystä hake
muksesta maksettava patauttamatta oleva suh
dannetalletus viipymättä takaisin. 

8 § 
Suhdannetalletuksesta maksetaan talletusvel

volliselle valtion varoista vuotuinen korko, jon
ka suuruus on Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä kahdella ja puolella prosenttiyksi· 
köllä. 

Korko suoritetaan kullekin palautettavalle 
erälle sen maksupäivästä takaisinmaksupäivään. 

Suomen Pankki maksaa valtiolle 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tilillä olevista varoista 
vuotuisen koron, jonka suuruus on Suomen 
Pankin peruskorko vähennettynä kahdella ja 
puolella prosenttiyksiköllä. 
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9 s 
------------- -------------

Suhdannetalletuksesta maksettavaa korkoa (2 mom. kumotaan) 
ei katsota valtion- ja kunnallisverotuksessa tal-
letusvelvollisen veronalaiseksi tuloksi, eikä tal-
letusta hänen veronalaisiksi varoikseen. 

10 s. 10 § 

----------
Milloin talletusvelvollinen on ennen kanto

jakson alkamista tai sen aikana 7 § :n 2 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla lopettanut liike
toimintansa tai hänen omaisuutensa on luovu
tettu konkurssiin, on verojohtajan hakemuk
sesta määrättävä, että suhdannetalletuksena suo
ritetut erät on palautettava ja että maksamatta 
olevat erät on lyhennettävä siten kuin veron 
lyhentämisestä on säädetty. 

11 §. 
Jos .3 §: ssä tarkoitettu suhdannetalletuksen 

määrä on pienempi kuin 2 000 markkaa, ei suh
dannetalletusta määrätä suoritettavaksi. 

Suhdannetalletuksen kukin erä määrätään 
täysin markoin siten, että talletusmäärän päät
tyessä penneihin ne jätetään lukuun ottamatta. 

12 §. 
Jos talletettavan määrän maksaminen määrä

aikana laiminlyödään, on talletusvelvollisen suo
ritettava erääntyneelle maksamattomalle mää
rälle 20 prosentin suuruinen sakkomaksu, joka 
jää valtiolle. Sakkomaksu lasketaan niin kuin 
vuotuinen korko erääntymispäivästä maksupäi
vään. Sakkomaksu peritään täysin markoin jät
tämällä yli menevät pennit huomioon ottamat
ta. Sakkomaksusta ja sen perimisestä on muu
toin soveltuvin osin voimassa, mitä veron vii
västyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain .3, 
4, 5, 7 a ja 8 §:ssä on säädetty. 

Talletusvelvollinen ei saa verotuksessa vä
hentää veronalaisesta tulostaan 1 momentissa 
tarkoitettua sakkomaksua. 

Jos talletusvelvollinen on ennen kantojakson 
alkamista tai sen aikana 7 § :n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla lopettanut liiketoimintansa 
tai hänen omaisuutensa on luovutettu konkurs
siin, verojohtajan on hakemuksesta määrättävä, 
että suhdannetalletuksena suoritetut erät on 
palautettava ja että maksamatta olevat erät on 
lyhennettävä siten kuin veron lyhentämisestä 
on säädetty. Jos talletusvelvollinen on ennen 
suhdannetalletusten maksuunpanoa edellä tar
koitetulla tavalla lopettanut liiketoimintansa 
tai hänen omaisuutensa on luovutettu kon
kurssiin, suhdannetalletus iätetään maksuun
panematta. 

11 § 
Jos .3 §:ssä tarkoitettu veroäyrimäärä on 

pienempi kuin 50 000 äyriä, suhdannetalletusta 
ei määrätä suoritettavaksi. Antaessaan suhdan
netalletuksen suorittamista koskevan päätöksen 
valtioneuvosto voi korottaa sitä veroäyrieli vä
himmäismäärää, jonka perusteella suhdannetal
letus määrätään, 200 000 veroäyriin saakka. 

12 § 
Jos suhdannetalletuksen maksaminen maara

aikana laiminlyödään, peritään määrälle viiväs
tyskorkoa ja jäämämaksua siten kuin veron vii
västyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa 
(145/76) on säädetty. 

Sen lisäksi mitä veron viivästyskorosta ;a 
jäämämaksusta annetussa laissa on säädetty, pa
lautetaan alennetulle tai poistetulle suhdanne
talletukselle kertynyt viivästyskorko ja jäämä
maksu myös silloin, kun suhdannetalletusvel
vollisuutta muutetaan lain 10 §:n 2 momentin 
tai 14 §:n nojalla. 

Talletusvelvollinen ei saa verotuksessa vä
hentää veronalaisesta tulostaan 1 momentissa 
tarkoitettua viivästyskorkoa ja jäämämaksua. 
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14 §. 

Lääninhallituksen on käsiteltävä valitus kii
reellisesti. 

Lääninhallituksen tämän lain nojalla anta
maan päätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. 

16 §. 

Mitä verojen ulosotosta on säädetty, sovelle
taan tämän lain nojalla suoritettavaan suhdan
netalletukseen sekä sille perittävään sakkomak
suun. 

17 §. 
Jos talletusvelvollinen on 4 §:ssä tarkoitetun 

kantojakson aikana tehnyt Suomen Pankkiin 
investointivarauslaissa ( 1094/78) tarkoitetun 
investointitalletuksen, on verojohtajan hake
muksesta alennettava suhdannetalletusta inves
tointitalletuksen määrällä. 

Valtiovarainministeriö tai sen määräämänä 
verohallitus voi erityisen painavista syistä ha
kemuksesta vapauttaa talletusvelvollisen suo
rittamasta suhdannetalletusta tai sille määrät
tyä sakkomaksua. 

18 §. 

Sen estämättä, että suorittamatta olevaa tal
letusta on 1 momentin nojalla lyhennetty, on 
talletusvelvollisen suoritettava 12 § :n 1 mo
mentissa tarkoitettu sakkomaksu. Talletuksen 
lyhennetylle osalle lasketaan edellä mainittu 
sakkomaksu sen kalenterikuukauden loppuun, 
jona suhdannetalletus olisi muutoin palautettu. 

Ehdotus 

14 § 

Lääninoikeuden on käsiteltävä valitus kiireel
lisesti. 

Lääninoikeuden tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

16 § 

Suhdannetalletuksen perimisessä ulosottotoi
min noudatetaan mitä veron ulosotosta on sää
detty. 

17 § 
Jos talletusvelvollinen on tehnyt Suomen 

Pankkiin ennen suhdannetalletuksen kantojak
son päättymistä investointivarauslaissa (1094/ 
78) tarkoitetun investointitalletuksen, jota kos
keva investointivarauslain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu määräaika päättyy valtioneuvoston 
suhdannetalletusten suorittamista koskevan pää
töksen jälkeen) verojohtajan on hakemuksesta 
alennettava suhdannetalletusta investointitalle
tuksen määrällä. Suhdannetalletusta voidaan 
kuitenkin alentaa enintään määrällä) joka vas
taa niiden kantoerien yhteismäärää) jotka erään
tyvät aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua 
investointitalletuksen tekemisestä. 

Valtiovarainministeriö tai sen määräämänä 
verohallitus voi erityisen painavista syistä ha
kemuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa tal
letusvelvollisen suorittamasta suhdannetalle
tusta tai sille perittyä tai perittävää viivästys
korkoa taikka jäämämaksua. 

18 § 

Sen estämättä, että suorittamatta olevaa tal
letusta on 1 momentin nojalla lyhennetty, on 
talletusvelvollisen suoritettava viivästyskorko 
ja jäämämaksu. Nämä lasketaan talletuksen ly
hennetylle osalle sen kalenterikuukauden lop
puun) jona suhdannetalletus olisi muutoin pa
lautettu. J äämämaksu lasketaan kuitenkin enin
tään kuudelta kuukaudella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 
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2. 

Laki 
eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrä
tyllä tavalla, muutetaan eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta 14 päi
vänä tammikuuta 1977 annetun lain (54/77) nimike, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 
1 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti sekä 26 §:n 1 momentti, 

näistä 18 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa 
laissa (619/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Laki 
eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta 

investointiverosta 

4 §. 
Veronalaista on rakentaminen, johon on ryh

dytty verotuskautena ja joka käsittää seuraavat 
rakennukset tai rakennustilat: 

1) myymälä, konttori, t01m1sto, pankkihuo
neisto, hallintorakennus ja muu kuin teollista 
tuotantotoimintaa tai maataloustuotantoa pal
veleva varasto; 

2) kirkko, museo, ooppera, teatteri, elo
kuvateatteri, konsertti- tai taidehalli, kokous
tai huvitteluhuoneisto, näyttely-, urheilu-, voi
mistelu- tai uimahalli; 

3) huoltoasema ja pysäköintitalo; sekä 

4) omistajan tai hänen palveluksessaan ole
vien työntekijöiden loma-aikojen viettämiseen 
tai muuhun vastaavaan tilapäiseen oleskeluun 
tarkoitettu rakennus, paitsi jos rakentaminen 
ei käsitä enempää kuin yhden rakennuksen ja 
saunan, joiden yhteenlaskettu kerrosala on pie
nempi kuin 80 neliömetriä. 

3 168200683F 

Ehdotus 

Investointiverolaki 

4 § 
Veronalaista on rakentaminen, johon on ryh

dytty verotuskautena samoin kuin rakentami
nen, johon on ryhdytty ennen verotuskauden 
alkamista silloin, kun rakentamista koskeva ra
kennuslupa on haettu valtioneuvoston 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisen 
jälkeen. 

V eronalaista on seuraavien rakennusten ja 
rakennustilojen rakentaminen: 

1) myymälä, konttori, toimisto, pankkihuo
neisto, hallintorakennus ja muu kuin teollista 
tuotantotoimintaa tai maataloustuotantoa pal-
veleva varasto; · 

2) kirkko ja muu kirkollinen rakennus, mu
seo, ooppera, teatteri, elokuvateatteri, kon
sertti- tai taidehalli, kokous- tai huvitteluhuo
neisto, näyttely-, urheilu- ja voimistelutila, ui
mahalli tai erillinen katsomo; 

3) hotelli, motelli, ravintola, kurssikeskus 
ja lomanviettoon tarkoitettu rakennus; 

4) huoltoasema, pysäköiotitaio ja muu kuin 
asuinrakennuksen yhteydessä oleva autotalli; 
sekä 

5) omistajan tai hänen palveluksessaan ole
vien työntekijöiden loma-aikojen viettämiseen 
tai muuhun vastaavaan tilapäiseen oleskeluun 
tarkoitettu rakennus, paitsi jos rakentaminen 
ei käsitä enempää kuin yhden rakennuksen ja 
saunan, joiden yhteenlaskettu kerrosala on pie
nempi kuin 80 neliömetriä. 
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Jos 1 momentissa tarkoitetun rakennustilan 
pinta-alan osuus on vähemmän kuin neljännes 
rakennuksen tai rakennustilan huoneistoalasta, 
ei tällaisen rakennuksen rakentaminen ole ve
ronalaista. Jos veronalaisen rakennustilan pinta
alan osuus koko rakennuksesta on neljännes tai 
enemmän, katsotaan veronalaiseksi vain se osa 
rakentamisesta, joka käsittää 1 momentissa 
mainittuja rakennustiloja. Milloin veronalaisen 
rakennustilan huoneistoala on 1 000 neliömet
riä tai enemmän, katsotaan tällainen rakenta
minen kuitenkin aina veronalaiseksi. 

Valtioneuvoston on investointiveron kanta
misesta päättäessään määrättävä, millä alueilla 
tapahtuva rakentaminen on veronalaista ja 
onko veronalaisuus rajoitettava vain tietynlai
seen 1 momentissa tarkoitettuun rakentami
seen. 

5 §. 
Edellä 4 § :n 1 momentissa tarkoitettu ra

kentaminen ei kuitenkaan ole veronalaista, jos 
rakennuksen tai rakennustilan kokonaiskerros
ala saman momentin 4 kohdassa tarkoitettua 
rakennusta lukuun ottamatta on enintään 200 
neliömetriä, tai mikäli kerrosalan laskeminen 
rakennuksen tai rakennustilan luonteesta joh
tuen ei ole mahdollista, jos rakennuskustan
nukset ovat enintään 200 000 markkaa. 

10 §. 
Valtioneuvoston 1 §:n 2 momentin, 3 §:n 

1 momentin ja 4 §:n 3 momentin nojalla te
kemä päätös investointiveron kantamisesta on 
annettava vähintään kuukautta ennen verotus
kauden alkamista. Valtioneuvoston on 9 §:n 
nojalla tekemä päätös annettava vähintään yh
tä kuukautta ennen päätöksen voimaan tuloa. 
Ennen päätöksen antamista on hankittava Suo
men Pankin johtokunnan lausunto, jollei sa
nottu johtokunta ole tehnyt esitystä asiassa. 

11 §. 
Joka verotuskautena rakennuttaa tai omaan 

lukuunsa rakentaa sellaisia 4 §:n 1 momentissa 
mainittuja rakennuksia tai rakennustiloja, joi
den rakentaminen valtioneuvoston päätöksen 
mukaan verotuskautena on veronalaista, on vei· 

Ehdotus 

Jos 2 momentissa tarkoitetun rakennustilan 
pinta-alan osuus on vähemmän kuin neljännes 
rakennuksen tai rakennustilan huoneistoalasta, 
ei tällaisen rakennuksen rakentaminen ole ve
ronalaista. Jos veronalaisen rakennustilan pinta
alan osuus koko rakennuksesta on neljännes 
tai enemmän, katsotaan veronalaiseksi vain se 
osa rakentamisesta, joka käsittää 2 momentissa 
mainittuja rakennustiloja. Milloin veronalaisen 
rakennustilan huoneistoala on 1 000 neliömet
riä tai enemmän, katsotaan tällainen rakenta
minen kuitenkin aina veronalaiseksi. 

V aitioneuvoston on investointiveron kanta
misesta päättäessään määrättävä, millä alueilla 
tapahtuva rakentaminen on veronalaista, ja 
onko veronalaisuus rajoitettava vain tietynlai
seen 2 momentissa tarkoitettuun rakentami
seen. 

5 § 
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu ra

kentaminen ei kuitenkaan ole veronalaista, jos 
rakennuksen tai rakennustilan kokonaiskerros
ala saman momentin 5 kohdassa tarkoitettua 
rakennusta lukuun ottamatta on enintään 200 
neliömetriä tai jos kerrosalan laskeminen raken
nuksen tai rakennustilan luonteen vuoksi ei ole 
mahdollista, jos rakennuskustannukset ovat 
enintään 200 000 markkaa. 

10 § 
Valtioneuvoston 1 §:n 2 momentin, 3 §:n 

1 momentin ja 4 § :n 4 momentin nojalla teke
mä päätös investointiveron kantamisesta on an
nettava vähintään kaksi viikkoa ennen verotus
kauden alkamista. Valtioneuvoston 9 §:n no
jalla tekemä päätös on annettava vähintään 
kaksi viikkoa ennen päätöksen voimaan tuloa. 
Ennen päätöksen antamista on Suomen Pankin 
johtokunnalle varattava tilaisuus lausunnon an
tamiseen asiasta, jollei se ole tehnyt asiasta esi
tystä. 

11 § 
Joka verotuskautena rakennuttaa tai omaan 

lukuunsa rakentaa sellaisia 4 §:n 2 momentissa 
mainittuja rakennuksia tai rakennustiloja, joi
den rakentaminen valtioneuvoston päätöksen 
mukaan verotuskautena on veronalaista, on vei-
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vollinen antamaan vetohallituksen vahvistamaa 
lomaketta käyttäen veroilmoituksen sen vero
piirin verotoimistolle, jonka alueella rakennus
paikka sijaitsee. Sama velvollisuus on sillä, jon
ka rakennuttama tai rakentama rakennus tai ra
kennustila on verovapaa 5 §:n 1 momentin 
rakennuskustannuksia koskevan säännöksen no
jalla. 

17 §. 
Verovelvollisella ja asianomaisen lääninvero

toimiston verotarkastajalla on oikeus hakea 
muutosta tässä laissa tarkoitettuun verotoimis
ton päätökseen kolmenkymmenen päivän ku
luessa tiedoksi saamisesta siltä lääninhallituk
selta, jonka alueella investointivero on määrät
ty tai olisi ollut määrättävä. Lääninhallituksen 
on käsiteltävä valitus kiireellisesti. 

Haettaessa muutosta lääninhallituksen pää
tökseen valtion puhevaltaa käyttää verohallitus. 

18 §. 
Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus 

ja veronlisäystä vastaava korko on suoritettava 
yhtenä eränä verotoimiston määräämänä mak
supäivänä veronkantoviranomaisen postisiirto• 
tilille. Milloin maksua ei määräaikana ole suo
ritettu, on investointiverolle, veronkorotuk
selle ;a veronlisäystä vastaavalle korolle suori
tettava veron viivästyskorosta ja jäämämaksus
ta annetussa laissa säädetyt viivästysseuraamuk
set. Investointiveron kannassa noudatetaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä veronkantolais
sa ja sen nojalla sekä verotuslaissa ja sen no
jalla on veronkannasta säädetty. 

25 §. 
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta eri

tyisen painavista syistä joko kokonaan tai osit
tain vapauttaa tietyn rakennustyön veronalai
suudesta. Milloin olosuhteet ovat säälittävät tai 
veron periminen muutoin olisi kohtuutonta, 
valtiovarainministeriö voi hakemuksesta koko
naan tai osittain vapauttaa verovelvollisen suo
rittamasta veroa sekä sille määrättyä korotusta 
tai lisäystä tai, mikäli ne on jo suoritettu, mää
rätä ne verovelvolliselle palautettavaksi. 

Ehdotus 

vollinen antamaan verohallituksen vahvistamaa 
lomaketta käyttäen veroilmoituksen sen vero
piirin verotoimistolle, jonka alueella rakennus
paikka sijaitsee. Sama velvollisuus on sillä, jon
ka rakennuttama tai rakentama rakennus tai 
rakennustila on verovapaa 5 §:n 1 momentin 
rakennuskustannuksia koskevan säännöksen no
jalla. 

17 § 
Verovelvollisella ja lääninverovirastolla on 

oikeus hakea muutosta tässä laissa tarkoitet
tuun verotoimiston päätökseen kolmenkymme
nen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta siltä 
lääninoikeudelta, jonka alueella investointivero 
on määrätty tai olisi ollut määrättävä. Läänin
oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisesti. 

Haettaessa muutosta lääninoikeuden päätök
seen valtion puhevaltaa käyttää verohallitus. 

18 § 
Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus 

ja veronlisäystä vastaava korko on suoritettava 
yhtenä eränä verotoimiston määräämänä mak
supäivänä veronkantoviranomaisen postisiirto
tilille. Milloin maksua ei määräaikana ole suo
ritettu, on investointiverolle ja veronkorotuk
selle suoritettava veron viivästyskorosta ja jää
mämaksusta annetussa laissa (14 5/7 6) säädetyt 
viivästysseuraamukset. Investointiveron kannas
sa noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä 
veronkantolaissa (611/78) ja sen nojalla sekä 
verotuslaissa (482/58) ja sen nojalla on veron
kannasta säädetty. 

25 § 
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta eri

tyisen painavista syistä joko kokonaan tai osit
tain vapauttaa tietyn rakennustyön veronalai
suudesta. Jos veron periminen olisi kohtuu
tonta, valtiovarainministeriö voi hakemuksesta 
kokonaan tai osittain vapauttaa verovelvollisen 
suorittamasta veroa ja sille määrättyä korotus
ta tai lisäystä, tai jos ne on jo suoritettu, mää
rätä ne verovelvolliselle palautettaviksi. 
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26 §. 
Valtioneuvoston tämän lain 1 §:n 2 momen

tin, 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 3 momentin 
nojalla antama investointiveron kantamista kos
keva päätös sekä 9 §:n 2 momentin nojalla an
tama verotuskauden pitentämistä koskeva pää
tös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan pu
hemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan 
tietoon heti tahi, jollei eduskunta ole koolla, 
niin pian kuin se on kokoontunut, ja on päätös 
kumottava, jos eduskunta niin päättää. 

Ehdotus 

26 § 
Valtioneuvoston tämän lain 1 §:n 2 momen

tin, 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 4 momentin 
nojalla antama investointiveron kantamista kos
keva päätös sekä 9 §:n 2 momentin nojalla 
antama verotuskauden pidentämistä koskeva 
päätös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan 
puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskun
nan tietoon heti tahi, jollei eduskunta ole kool
la, niin pian kuin se on kokoontunut, ja on 
päätös kumottava, jos eduskunta niin päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 


