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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain 6 ja 10 
§:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maahan tuoduista tavaroista on vuodesta 
1971 kannettu tasausveroa, joka määrältään 
vastaa maassa valmistettuja tavaroita keskimää
rin rasittavaa piilevää liikevaihtoveroa. Nykyi
sen tasausverolain voimassaoloaika päättyy vuo
den 1982 Jopussa, minkä vuoksi Jain voimassa
oloail{aa ehdotetaan jatkettavaksi 1983 lop
puun. 

Teollisessa tuotantotoiminnassa käytettävän 
tavaran tasausverottomuutta koskevaa hake
musmenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, 

että hakemuksen tekoaikaa pidennetään vastaa
maan tullinoikaisulle säädettyä kahden vuoden 
määräaikaa. 

Tasausveron määriin, jotka vaihtelevat 1,7 
prosentista 5,8 prosenttiin, ei ehdoteta muu
toksia. 

Esitys liittyy vuoden 1983 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitus 
saattaa voimaan viimeistään vuoden 1983 alus
ta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä 

Tasausverolain (922/71) tarkoituksena on 
asettaa ulkomaiset tavarat verotuksellisesti sa
maan asemaan kotimaassa valmistettujen tava
roiden kanssa siten, että ulkomaisista tavarois
ta kannetaan kotimaisia tavaroita keskimäärin 
rasittavaa piilevää liikevaihtoveroa vastaava ta
sausvero. 

Suomes'sa ei ole ollut !maihdollis·ta siirtyä 
järjestelmään, jossa piilevä liikevaihtoverorasi
tus poistuisi. Kotimaassa valmistetut ,tavarat 
ovat siten edelleen verotuksellisesti epäedulli
semmassa asemassa kuin useiden maamme 
ulkomaankaupan kannalta avainasemassa ole
vien maiden kilpailevat tavarat. 
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1.2. Tasausverojärjestelmän soveltamisala 

Tasausveroa kannetaan tulli tariffilakiin 
(360/80) liittyvän tullitariffin ryhmiin 11-98 
kuuluvista tavaroista. Lain soveltamisalan ulko
puolella ovat tullitariffin ryhmiin 1-10 kuulu
vat alkutuotteet ja ryhmään 99 kuuluvat tai
deteokset samoin kuin eräät ryhmiin 11-98 
kuuluvat vain vähäisessä määrin tai ei lainkaan 
teollisesti valmistetut tuotteet, polttoaineet, 
tasku- ja rannekellot sekä eräät pääasiassa kaup
pamerenkulussa käytettävät alukset. Vientitava
roiden valmistukseen tuoduista tavaroista ei 
myöskään kanneta tasausveroa, milloin verotto
muudesta ei ole haittaa kotimaiselle teollisuudel
le. Vuoden 1977 maaliskuusta ovat eräät kehi
tysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja 
tuontimaksuetuuksista annetun lain (973/71) 
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pnrnn kuuluvat, lähinnä trooppiset tuotteet 
olleet tasausverottomia. 

Laissa olevan valtuuden nojalla tullihallitus 
tai, jos kysymyksessä on taloudellisesti merkit
tävä tai periaatteellisesti tärkeä asia, valtio
varainministeriö voi harkinnan mukaan myön
tää vapautuksen tasausverosta teollisessa tuo
tantotoiminnassa käytettävälle tavaralle, milloin 
vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Tällä perusteella on lukuisia tava
roita vapautettu verosta. Teollisen tuotantotoi
minnan määrittelyssä on käytetty Suomen vi
rallisen teollisuustilaston mukaista toimiala
luokitusta. 

Vuonna 1981 tasausveroa kannettiin 626 
miljoonaa markkaa. Sanottuna vuonna on noin 
kolme viidesosaa tuonnin arvosta joko välittö
mästi lain tai valtiovarainministeriön ja tulli
hallituksen päätösten perusteella ollut vero
tonta. Keskimääräinen tasaus1veron alaisen 
tuonnin mukaan painotettu tasausveroprosent
ti on mainittuna vuonna ollut 2,7. 

2. Ehdotetu t muutokset 

2.1. Hakemusmenettely 

Lain 6 § :n 1 momentin nojalla tullihalli
tus ja valtiovarainministeriö voivat myöntää 
hakemuksesta vapautuksen teollisessa tuotanto
toiminnassa käytettävän tavaran tasausverosta, 
milloin vastaavaa :tavaraa ei valmisteta tehda:s
maisesti Suomessa. Säännöksen sanamuodon 
mukaan ei jo suoritettua tasausveroa voida pa
lauttaa. Hakemus tasausverovapautuksen saa
miseksi on siten pitänyt tehdä ennen tavaran 
tullausta tai luovutusta tullivalvonnasta. Sano
tun ajankohdan jälkeen jätetyn, myöhästyneen 
hakemuksen johdosta verottomuus on evätty. 
Vuosittain 1jätetään :myöhästyneenä 1501-200 
hakemusta, mikä on noin 5 prosenttia kaikista 
tasausverottomuushakemuksista. 

Lainkohdan nimenomaisen tarkoituksen to
teuttamiseksi ehdotetaan hakemusmenettelyä 
muutettavaksi siten, että hakemus tavaran ta
sausverottomuuden myöntämiseksi voidaan teh
dä vielä tullauksen jälkeenkin, kuitenkin vii
meistään kahden vuoden kuluessa tullauspäi
västä. Ehdotus vastaa tullinoikaisun tekemiselle 
tullilaissa (573/78) säädettyä määräaikaa. Li
säksi säännöksen sanamuotoon on tehty selven
nys siitä, että hakemuksen tekijänä on maahan
tuoja verovelvollisena. 

2.2. Tasausverojärjestelmän jatkaminen 

Kun niissä olosuhteissa, joiden vallitessa ta
sausverolaki säädettiin, ei ole tapahtunut olen
naista muutosta, ehdotetaan tasausverojärjestel
mää sovellettavaksi edelleen vuonna 1983. Tä
män mukaisesti olisi lain voimaantulosäännök
sen sisältävää 10 §:ää muutettava siten, että 
lakia sovelletaan myös vuoden 1983 aikana tul
livalvonnasta luovutettuihin tavaroihin. 

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

Hakemusmenettelyyn ehdotettu muutos vä
hentäisi tasausveron tuottoa noin 2 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Ottaen huomioon tuonnin 
arvon kasvu tasausveroa arvioidaan kertyvän 
vuonna 1983 noin 750 miljoonaa markkaa. 

4. Voima a n t u 1 o 

Esitys liittyy vuoden 1983 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki olisi saatettava voimaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tasausverolain 6 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasaus
verolain 6 §:n 1 momentti ja 10 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentti 26 päivänä lokakuuta 1979 annetussa laissa 
(779/79) ja 10 § 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (744/81), näin kuulu
viksi: 

6 § 10 § 

3 

Tullihallitus voi maahantuojan hakemuksesta 
myöntää tasausverottomuuden teollisessa tuo
tantotoiminnassa käytettävälle tavaralle, milloin 
vastaavaa tavaraa ei tehdasmaisesti valmisteta 
Suomessa. Valtiovarainministeriö ratkaisee kui
tenkin taloudellisesti merkittävän tai periaat
teellisesti tärkeän asian. Edellä tarkoitettu ha
kemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa 
tullauspäivästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 pa1vana tammi
kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1984, luovutetaan 
tulli valvonnasta. 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
tasausverolain 6 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnian päätökisen mukaisesti muutetaan 23 :päivänä joulukuuta 1971 oonetun tasaus
verolain 6 §:n 1 momentti jta 10 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentti 26 :päivänä lokakuuta 1979 annetussa laissa 
(779/79) ja 10 § 13 päivänä marraskuuta 1981 annerusSia laissa (744/81), näin kuulu
viksi: 

Voimassa oleva laki 

6 §. 
Tullihallitus voi hakemuksesta harkinnan 

mukaan myöntää vapautuksen tasausverosta 
teollisessa tuotoototoiminnassia käytettävästä 
tavarasta, milloin '\nastaavaa ltiavaraa ei tehdas
maisesti valmisteta Suomessa. Valtiovarainmi
nisteriö ratkaisee kuitenkin taloudellisesti mer
kittävän tai per1aatteellisesti tärkeän asian. 

10 §. 
Tämä laki tulee voimaan 1 pa1vana tammi

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavanaan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1983, luovutetaan 
tulliwlvonnasta. 

Ehdotus 

6 § 
Tullihallitus voi maahantuojan hakemuk:sesta 

myöntää tasausverottomuuden teollises,sa tuo
tantotoiminnassa käytettävälle tavaralle, milloin 
vastaavaa tavaraa ei tehdasmaises1ti valmisteta 
Suomessa. Valtiovarainministeriö r.atkaisee kui
tenkin taloudellisesti merkittävän tai periaat
teellisesti tärkeän asian. Edellä tarkoitettu ha
kemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa tul
lauspäivästä. 

10 § 
Tämä laki ttulee voimaan 1 pruvana tammi

kuuta 1972. Sitä sov,eHetaan tavataan, joka lain 
voimaantulopäivänä ltai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1984, luovutetaan 
tulli valvonnasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


