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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia 
investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihto
verolakiin annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eräiden tuotan
nollisten investointien liikevaihtoveroa edelleen
kin huojennettaisiin samalla tavoin kuin vii
meksi kuluneina vuosina, minkä lisäksi koneista 
ja laitteista myönnettävää veronhuojennusta 
ehdotetaan korotettavaksi niin, että se olisi 
nykyisen yhden kolmasosan sijasta 80 pro
senttia veron täydestä määrästä. Korotettua 

huojennusta sovellettaisiin jo vuoden 1982 mar
raskuun alusta lukien, mistä ajankohdasta läh
tien huojennukset muuttuisivat samalla pysy
viksi. Muutoin pysyisivät huojennukset täysin 
muuttumattomina. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1983. 

PERUSTELUT 

Investointien käynnistämiseksi ja työllisyy
den parantamiseksi on tuotannollisia investoin
teja rasittava avoin liikevaihtovero osittain 
poistettu niiltä välittömästi tavaroiden valmis
tustoiminnassa käytettäviltä koneilta, laitteilta, 
työkaluilta ja niiden osilta, jotka on toimitettu 
liikevaihtoverovelvolliselle tai jotka tämä on ot
tanut valmistustoiminnassaan käytettäväksi 1. 4. 
1978-30. 6. 1983 välisenä aikana ja jotka on 
sitovin kirjallisin sopimuksin tai muutoin tilattu 
asetettujen määräaikojen puitteissa. Vastaavasti 
on uusien teollisuusrakennusten hintaan sisäl
tyvä liikevaihtovero väliaikaisesti poistettu niil
tä uusilta teollisuusrakennuksilta, joiden raken
nustyö on aloitettu 1. 8. 1977-31. 12. 1982 
välisenä aikana ja saatettu loppuun asetettujen 
määräaikojen puitteissa. Mainitut liikevaihto
verohuojennukset koskevat tämän vuoden lop
puun mennessä käynnistettyjä investointihank
keita. 

Valtioneuvosto on 10. 10. 1982 tehnyt peri
aatepäätöksen Ruotsin devalvaation johdosta 
toteutettavista talouspoliittisista toimenpiteistä. 
Tässä yhteydessä on todettu, että tuotannol
listen investointien taantuma uhkaa muodostua 
arvioitua pitemmäksi ja että investointien elpy-
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minen on tärkeää tuotannon ja työllisyyden 
paranemiselle. Tämän vuoksi teollisuuden kone
ja laiteinvestointien liikevaihtoverohuojennus 
ehdotetaan korotettavaksi 33,3 prosentista 80 
prosenttiin 1. 11. 1982 lukien. Huojennus eh
dotetaan yhdessä teollisuusrakennusinvestoin
tien liikevaihtoverohuojennuksen kanssa muu
tettavaksi pysyväksi. Samalla peruutetaan hal
lituksen esitys n:o 138/82 laiksi eräitä tuotan
nollisia investointeja koskevista väliaikaisista 
poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 
8 ja 9 §:n muuttamisesta. 

Korotettua 80 prosentin määräistä huojen
nusta sovellettaisiin jo 1. 11. 1982 lukien eli 
niihin koneisiin ja laitteisiin, jotka on vähen
nykseen oikeutetulle verovelvolliselle toimitettu 
1. 11. 1982 tai sen jälkeen, vaikka koneet 
olisi tilattu jo tätä aiemmin esimerkiksi tä
män vuoden puolella. Ehdotettua veronhuo
jennuksen korotusta sovellettaisiin siten sellai
siinkin koneisiin, jotka nykyisten säännösten 
mukaan oikeuttavat yhden kolmasosan suurui
seen huojennukseen ostohinnasta eli koneisiin, 
jotka on toimitettu 1. 11. 1982-30.6. 1983 
välisenä aikana ja jotka on sitovin kirjallisin 
sopimuksin tai muutoin tilattu viimeistään 
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31. 12. 1982. Näistäkin koneista myönnettäi
siin nyt ehdotetun 80 prosentin määräinen ve
ronhuojennus. Yhden kolmasosan suuruista 
huojennusta sovellettaisiin ehdotetun muutok
sen jälkeen ainoastaan niihin koneisiin, jotka 
toimitetaan verovelvolliselle ennen 1. 11.1982. 
Ulkomailta hankituista koneista, joiden toimit
tamisesta ja paikalleen asentamisesta huolehtii 
muu kuin koneen ulkomainen toimittaja, saisi 
korotetun huojennuksen, kunhan koneet on 
luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen teke
miseen oikeutetulle ostajalle 1. 11. 1982 tai sen 
jälkeen. Ennen 1. 11. 1982 tullivalvonnasta 
luovutetuista sanotuista koneista saisi vain yh
den kolmasosan suuruisen huojennuksen osto
hinnasta. 

Voimassa olevien säännösten mukaan peri
tään veronhuojennus tietyn määräisenä takaisin, 
jos huojennusedun hyväkseen saanut verovel
vollinen myy tai lakkaa käyttämästä koneita 
huojennukseen oikeuttavalla tavalla. Veronhuo
jennuksen noustessa nyt esitetyn mukaisesti 
80 prosentin määräiseksi, ehdotetaan, että huo
jennus perittäisiin myös tämän määräisenä ta
kaisin. Siten ehdotetaan, että verovelvollisen, 
joka myy tai sanotuin tavoin lakkaa käyttä
mästä koneita, myynnin verotusarvoon olisi 
luettava 1. 11. 1982 lukien 80 prosenttia ko
neen myyntihinnasta riippumatta siitä, onko 
koneesta tehty aikoinaan 50 prosentin, 

yhden kolmasosan vai 80 prosentin suuruinen 
ostovähennys. Veron suorittaminen 80 prosen
tin mukaan on tarpeen sen vuoksi, että koneen 
ostajalla on mahdollisuus tehdä ostohinnasta 
juuri 80 prosentin ostovähennys. 

Muissa suhteissa, kuin mitä edellä on selos
tettu, ei huojennuksiin tehtäisi muutoksia. 
Huojennusten jatkaminen pysyvinä toteutettai
siin muuttamalla huojennusten soveltamisaikaa 
koskevia veronhuojennuslain 8 ja 9 §:iä sekä 
poistamalla lain nimikkeestä maininta lain väli
aikaisuudesta. Kone- ja laiteinvestoinneista 
myönnettävän huojennuksen korottaminen 80 
prosentiksi edellyttää veronhuojennuslain 4 §:n 
muuttamista. 

LiikevaihtoverohuojennusteD veron tuottoa 
alentava vaikutus oli vuonna 1981 teollisuus
rakennusten osalta 201 miljoonaa markkaa ja 
koneiden ja laitteiden osalta 410 miljoonaa 
markkaa eli vuositasolla yhteensä 611 miljoo
naa markkaa. Kone- ja laiteinvestointien veron
huojennuksen korotuksen veron tuottoa vuosi
tasolla alentavaksi vaikutukseksi arvioidaan 
noin 600 miljoonaa markkaa. Liikevaihtoveron 
tuotto alenisi vuonna 1983 huojennusten joh
dosta kaikkiaan 1,2 miljardilla markalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräitä tuotannollisia investointeja koskevista 
väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 
(848/80) nimike, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 ja 2 momentti 

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 ja Z momentti 11 päivänä joulu
kuuta 1981 annetussa laissa (858/81), näin kuuluviksi: 

Laki 
eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuks{$ta liikevaihtoverolakiin 

4 § 
Tavaroiden valmistustoimintaa harjoittava 

verovelvollinen saa vähentää 80 sadasosaa vä
littömästi tässä toiminnassa käytettäväksi hank
kimiensa tai itse maahantuomiensa koneiden, 
laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien sa
moin kuin niiden hankinnan yhteydessä suo-

ritettavien verollisten asennustöiden ostohin
noista, tai jos verovelvollinen on itse valmis
tanut mainitut tavarat, 80 sadasosaa liikevaih
toverolain 17 § :n 1 momentin mukaisesti 
myynnin verotusarvoon luettavasta määrästä. 
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Jos verovelvollinen myy tavaran, jonka osalta 
hän on tehnyt 1 momentin tai liikevaihtovero
lakiin väliaikaisesti lisätyn 18 b §:n mukaisen 
vähennyksen, luetaan myynnin verotusarvoon 
80 sadasosaa tavaran myyntihinnasta. Jos vero
velvollinen ottaa sanotun tavaran käytettäväksi 
muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa val
mistustoiminnassa tai lopettaa sanotun valmis
tustoiminnan harjoittamisen, luetaan 80 sadas
osaa tavaran ostohinnasta tai liikevaihtovero
lain 17 §: n 1 momentin mukaisesti verovel
vollisen myynnin verotusarvoon luetusta mää
rästä tahi, jos tavaran käypä myyntihinta on 
näitä pienempi, 80 sadasosaa käyvästä myynti
hinnasta myynnin verotusarvoon. 

8 § 
Lain 2 S:ää sovelletaan niihin rakennuksiin, 

joiden rakentamiseen on ryhdytty 1 päivänä 
tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

9 § 
Lain 4 § :n 1 momenttia sovelletaan niihin 

lainkohdassa tarkoitettuihin tavaroihin, jotka 
on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta 
vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovel-

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1982 

volliselle tai jotka tämä on ottanut käytettä
väksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1 päi
vänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

Lain 4 §:n 3 momenttia sovelletaan, milloin 
myyty tavara on toimitettu tai se on otettu 
käytettäväksi muussa kuin 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa valmistustoiminnassa tahi liike
toiminnan lopettaminen on tapahtunut 1 päi
vänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1982. Lain 4 §:n 1 momenttla sovelle
taan tällä lailla muutetussa muodossaan niihin 
sanotussa lainkohdassa tarkoitettuihin tavaroi
hin, jotka on toimitettu tai luovutettu tulli
valvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeute
tulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut 
käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoituk
seen 1 päivänä marraskuuta 1982 tai sen jäl
keen. Lain 4 § :n 3 momenttia sovelletaan tällä 
lailla muutetussa muodossaan, milloin myyty 
tavara on toimitettu tai se on otettu käytettä
väksi muussa kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoi
tetussa valmistustoiminnassa tahi liiketoiminnan 
lopettaminen on tapahtunut 1 päivänä marras
kuuta 1982 tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentin estyneeni olle.sa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Valtiovarainministeri Ahti Pekk4Ja 
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Liite 

Laki 
eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräitä tuotannollisia investointeja koskevista 
väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 
(848/80) nimike, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 ja 2 momentti 

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 ja 2 momentti 11 päivänä joulu
kuuta 1981 annetussa laissa (858/81), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Laki 
eräitä tuotannollisia investointeja koskevista 

väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 

4 §. 
Tavaroiden valmistustoimintaa harjoittava 

verovelvollinen saa vähentää yhden kolmasosan 
välittömästi tassa toiminnassa käytettäväksi 
hankkimiensa tai itse maahantuomiensa konei
den, laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien 
samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suori
tettavien verollisten asennustöiden ostohinnois
ta, tai jos verovelvollinen on itse valmistanut 
mainitut tavarat, yhden kolmasosan liikevaihto
verolain 17 § :n 1 momentin mukaisesti myyn
nin verotusarvoon luettavasta määrästä. 

Jos verovelvollinen myy tavaran, jonka osalta 
hän on tehnyt 1 momentin tai liikevaihtovero
lakiin väliaikaisesti lisätyn 18 b §: n mukaisen 
vähennyksen, luetaan myynnin verotusarvoon 
yksi kolmasosa tavaran myyntihinnasta. Jos 
verovelvollinen ottaa sanotun tavaran käytettä
väksi muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa 
valmistustoiminnassa tai lopettaa sanotun val
mistustoiminnan harjoittamisen, luetaan yksi 
kolmasosa tavaran ostohinnasta tai liikevaihto
verolain 17 § :n 1 momentin mukaisesti vero
velvollisen myynnin verotusarvoon luetusta 
määrästä tahi, jos tavaran käypä myyntihinta 
on näitä pienempi, yksi kolmasosa käyvästä 
myyntihinnasta myynnin verotusarvoon. 

Ehdotus 

Laki 
eräitä tuotannollisia investointeja koskevista 

poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 

4 § 
Tavaroiden valmistustoimintaa harjoittava 

verovelvollinen saa vähentää 80 sadasosaa vä
littömästi tässä toiminnassa käytettäväksi hank
kimiensa tai itse maahantuomiensa koneiden, 
laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien sa
moin. kuin niiden hankinnan yhteydessä suo
ritettavien verollisten asennustöiden ostohin
noista, tai jos verovelvollinen on itse valmis
tanut mainitut tavarat, 80 sadasosaa liikevaih
toverolain 17 §:n 1 momentin mukaisesti 
myynnin verotusarvoon luettavasta määrästä. 

Jos verovelvollinen myy tavaran, jonka osalta 
hän on tehnyt 1 momentin tai liikevaihtovero
lakiin väliaikaisesti lisätyn 18 b §:n mukaisen 
vähennyksen, luetaan myynnin verotusarvoon 
80 sadasosaa tavaran myyntihinnasta. Jos vero
velvollinen ottaa sanotun tavaran käytettäväksi 
muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa val
mistustoiminnassa tai lopettaa sanotun valmis
tustoiminnan harjoittamisen, luetaan 80 sadas
osaa tavaran ostohinnasta tai liikevaihtovero
lain 17 §: n 1 momentin mukaisesti verovel
vollisen myynnin verotusarvoon luetusta mää
rästä tahi, jos tavaran käypä myyntihinta on 
näitä pienempi, 80 sadasosaa käyvästä myynti
hinnasta myynnin verotusarvoon. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Lain 2 §: ää sovelletaan niihin rakennuksiin, 

joiden rakentamiseen on ryhdytty 1 päivänä 
tammikuuta 1981 tai sen jälkeen viimeistään 
kuitenkin 31 päivänä joulukuuta 1982. Jos 
rakennus valmistuu myöhemmin kuin 31 päi
vänä maaliskuuta 1984 ei sen tämän lain mu
kaisesti vähennettävästä ostohinnasta saa vähen
tää sitä osaa, joka 5 §:n mukaan tulisi vä
hennettäväksi myynnin verotusarvoa viimeksi 
mainitun päivän jälkeiseltä ajalta laskettaessa. 

9 § 
Lain 4 § :n 1 ja 2 momenttia sovelletaan 

niihin lainkohdassa tarkoitettuihin tavaroihin, 
jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvon
nasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle ve
rovelvolliselle tahi jotka tämä on ottanut käy
tettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 
1 päivänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen 
viimeistään kuitenkin 30 päivänä kesäkuuta 
1983 edellyttäen lisäksi, että tavarat on sito
vin kirjallisin sopimuksin tai muutoin tilattu 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1982. Val
tiovarainministeriö voi erityisistä syistä hake
muksesta myöntää verovelvolliselle oikeuden 
4 §:n 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen 
tekemiseen silloinkin, kun tavara on toimitettu, 
luovutettu tullivalvonnasta tai otettu käytettä
väksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 30 
päivän kesäkuuta 1983 jälkeen, viimeistään 
kuitenkin 30 päivänä kesäkuuta 1984. 

Lain 4 §:n 3 momenttia sovelletaan, milloin 
myyty tavara on toimitettu tai se on otettu 
käytettäväksi muussa kuin 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa valmistustoiminnassa tahi liike
toiminnan lopettaminen on tapahtunut 1 päi
vänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen, kuiten
kin ennen vuoden 1983 heinäkuun alkua. 
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Ehdotus 

8 § 
Lain 2 §: ää sovelletaan niihin rakennuksiin, 

joiden rakentamiseen on ryhdytty 1 päivänä 
tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

9 § 
Lain 4 §:n 1 momenttia sovelletaan niihin 

lainkohdassa tarkoitettuihin tavaroihin, jotka 
on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta 
vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovel
volliselle tai jotka tämä on ottanut käytettä
väksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1 päi
vänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

Lain 4 § :n 3 momenttia sovelletaan, milloin 
myyty tavara on toimitettu tai se on otettu 
käytettäväksi muussa kuin 4 § :n 1 momentissa 
tarkoitetussa valmistustoiminnassa tahi liike
toiminnan lopettaminen on tapahtunut 1 päi
vänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1982. Lain 4 §:n 1 momenttia sovelle
taan tällä lailla muutetussa muodossaan niihin 
sanotussa lainkohdassa tarkoitettuihin tavaroi
hin, jotka on toimitettu tai luovutettu tulli
valvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeute
tulte verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut 
käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoituk
seen 1 päivänä marraskuuta 1982 tai sen jäl-
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Voimassa oleva laki 

N:o 200 

Ehdotus 

keen. Lain 4 §:n 3 momenttia sovelletaan tällä 
lailla muutetussa muodossaan, milloin myyty 
tavara on toimitettu tai se on otettu käytettä
väksi muussa kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoi
tetussa valmistustoiminnassa tahi liiketoiminnan 
lopettaminen on tapahtunut 1 päivänä marras
kuuta 1982 tai sen jälkeen. 


