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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulo
verolain 14 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan metsätuhoalueelle 
myönnettävän veronhuojennuksen aikaa piden
nettäväksi Oulun ja Lapin läänissä enintään 25 

vuoteen. Esitys liittyy valtioneuvoston teke
mään periaatepäätökseen Pohjois-Suomen myrs
kytuhojen johdosta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

Maatilatalouden tuloverolain (543/67) 14 
§ : ssä on säädetty, että jos metsämaan puun
tuotos on metsäpalon, luonnontuhon tai muun 
siihen verrattavan tuhon aiheuttaman puuston 
vahingoittumisen takia määrältään tai arvol
taan olennaisesti vähentynyt, jätetään tuho
alueen puhdas tuotto huomioon ottamatta 
määrättäessä veroa tulon perusteella enintään 
15 vuoden aikana sen kalenterivuoden alusta 
lukien, jona tuho on tapahtunut. Pykälän 2 
momentin mukaan valtiovarainministeriö antaa 
tarkempia määräyksiä siitä, millä tavalla sään
nöksiä verotuksessa sovelletaan. 

Maatilatalouden tuloverolain 14 § :n saan
nöksen soveltamisesta verotuksessa annetun 
valtiovarainministeriön päätöksen ( 26/69) mu
kaan puuntuotannon katsotaan metsätuhon joh
dosta olennaisesti alentuneen, jos tuhoutumis
prosentti on vähintään 30. Tällöin on vero
vapausaika 5 vuotta. Jos tuhoutumisprosentti 
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on 40, verovapausaika on 10 vuotta. Jos 
tuhoutumisprosentti on 50-100, on verova
pauden aika 15 vuotta. Metsätuhoalueen veron
huojennuksen saavat kaikki metsänomistajat, 
jos edellytykset muutoin ovat olemassa. Tuhou
tumisprosentin arvioi piirimetsälautakunta. V al
tion omistamilla mailla tuhoutumisprosentin ar
vioi asianomainen viranomainen. 

Syyskuussa 1982 Pohjois-Suomessa riehunut 
myrsky kaatoi puuta arviolta 3 miljoonaa 
kuutiometriä. Myrsky kaatoi myös kasvatus
metsiä Lapin parhailta metsämailta. Kun met
sän uudistuminen ja kasvu Pohjois-Suomessa 
on hitaampaa kuin muualla, eivät voimassa 
olevat verovapausajat ole riittävän pitkiä näin 
suuren metsätuhon aiheuttamien vahinkojen 
huomioon ottamiseen keskimääräisyyteen perus
tuvassa metsäverotuksessa. Tämän vuoksi eh
dotetaan maatilatalouden tuloverolain 14 § 
muutettavaksi siten, että Oulun ja Lapin läänin 
alueella metsätuhoalueen puhdas tuotto voidaan 
jättää verotuksessa huomioon ottamatta enin
tään 25 vuoden aikana. 
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2. Ta 1 o u d e lli se t vaikutukset 4. Voimaan t u 1 o 

Veronhuojennusajan pidentämisellä ei ole 
merkittävää vaikutusta valtion verotuloihin. 
Sen sijaan eräiden kuntien verotuloja vero
vapausajan pidentäminen vähentää. 

3. Tarkemmat määräykset 

Lainmuutos edellyttää maatilatalouden tulo
verolain 14 § :n soveltamisesta annetun valtio
varainministeriön päätöksen muuttamista. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1983. Sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1982 toimitettavassa vero
tuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatila
talouden tuloverolain (543/67) 14 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

14 § 
Jos metsämaan puuntuotos on metsäpalon, 

luonnontuhon tai muun siihen verrattavan 
tuhon aiheuttaman puuston vahingoittumisen 
takia määrältään tai arvoltaan olennaisesti vä
hentynyt, jätetään tuhoalueen puhdas tuotto 
huomioon ottamatta määrättäessä veroa tulon 
perusteella Oulun ja Lapin läänissä enintään 
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25 vuoden aikana ja muualla maassa enintään 
15 vuoden aikana sen kalenterivuoden alusta 
lukien, jona tuho on tapahtunut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 
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Liite 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatila
talouden tuloverolain (543/67) 14 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

14 §. 
Jos metsämaan puutuotos on metsäpalon, 

luonnontuhon tai muun siihen verrattavan 
tuhon aiheuttaman puuston vahingoittumisen 
takia määrältään tai arvoltaan olennaisesti vä
hentynyt, jätetään tuhoalueen puhdas tuotto 
huomioon ottamatta määrättäessä veroa tulon 
perusteella enintään viidentoista vuoden aikana 
sen kalenterivuoden alusta lukien, jona tuho on 
tapahtunut. 

Ehdotus 

14 § 
Jos metsämaan puuntuotos on metsäpalon, 

luonnontuhon tai muun siihen verrattavan 
tuhon aiheuttaman puuston vahingoittumisen 
takia määrältään tai arvoltaan olennaisesti vä
hentynyt, jätetään tuhoalueen puhdas tuotto 
huomioon ottamatta määrättäessä veroa tulon 
perusteella Oulun ja Lapin läänissä enintään 
25 vuoden aikana ja muualla maassa enintään 
15 vuoden aikana sen kalenterivuoden alusta 
lukien, jona tuho on tapahtunut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa. 




