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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulo
verolain väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Pohjois-Suomessa syyskuussa 1982 myrskyn 
kaataman puun korjuutoiminnan tehostamiseksi 
ehdotetaan hankintatyön verovapautta laajen
nettavaksi. Vuosilta 1982 ja 1983 toimitetta
vissa verotuksissa olisi Lapin läänissä sekä 

Oulun läänissä Iin, Yli-Iin, Kuivaniemen ja 
Pudasjärven kunnissa verovapaan hankintatyön 
enimmäismäärä 500 kuutiometriä. Esitys liittyy 
valtioneuvoston tekemään periaatepäätökseen 
Pohjois-Suomen myrskytuhojen johdosta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

Maatilatalouden tuloverolain 12 §:n 1 mo
mentin mukaan metsätaloudesta saaduksi puh
taaksi tuloksi luetaan myös sen työn arvo, 
jonka verovelvollinen ja hänen puolisonsa ovat 
tehneet valmistaessaan tai kuljettaessaan puuta
varaa omasta metsästään tapahtuneen hankinta
kaupan tai muun siihen verrattavan myynnin 
yhteydessä, arvioituna rahassa siihen määrään, 
joka siitä työstä olisi ollut palkatulle henki
lölle suoritettava. Valtiovarainministeriön 18 
päivänä toukokuuta 1972 antamalla päätöksellä 
(390 /72) on annettu tarkemmat määräykset 
hankintatyön arvon arvioimisesta. Päätöksen 
1 §:n mukaan hankintatyön arvo on arvioitava 
valmistetun ja kuljetetun puutavaramäärän ja 
tällaisissa töissä verovuoden aikana paikkakun
nalla maksettujen yksikköpalkkojen perusteella 
huomioon ottaen leimikkokohtaiset olosuhteet 
ja kuljetusmatkan pituus. 

Hankintatyön lisäämiseksi puunkorjuussa on 
hankintatyön verotusta viime vuosina lieven
netty. Vuodelta 1979 toimitettavassa verotuk
sessa oli verovapaan hankintatyön määrä 40 
kuutiometriä. Tämä määrä korotettiin 19 päi
vänä joulukuuta 1980 annetulla maatilatalou-
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den tuloverolain 12 § :n muutoksella ( 847/80) 
150 kuutiometriin. Tätä on sovellettu vuodesta 
1980 toimitettavasta verotuksesta lukien. 

Pohjois-Suomessa syyskuussa 1982 riehu
nut myrsky kaatoi puuta arviolta 3 miljoo
naa kuutiometriä. Tuho oli suurin Lapin lää
nin alueella, jossa myrsky kaatoi lähes vuo
tuisen hakkuusuunnitteen suuruisen puumäärän. 
Rovaniemen alueelta kaatui vuotuisen hakkuu
suunnitteen kaksinkertainen määrä. Myös 
Pohjois-Pohjanmaalla kaatui puuta noin 
120 000 kuutiometriä. Myrskyn kaatama 
puusto, erityisesti tukit, on korjattava ja 
kuljetettava viimeistään alkukesällä 1983. 
Muussa tapauksessa tukkipuusto kelpaa vain 
kuitupuuksi, mistä taas aiheutuu taloudellisia 
menetyksiä. Tämän johdosta monilla tiloilla 
joudutaan talvikautena 1982-1983 korjaamaan 
useiden vuosien tuottoa vastaava puumäärä. 
Yhtenä keinona tehokkaan puunkorjuun edistä
miseksi Pohjois-Suomen myrskytuhoalueella eh
dotetaan, että verovapaan hankintatyön yläraja 
nostettaisiin väliaikaisesti 150 kuutiometristä 
500 kuutiometriin myrskytuhoalueena vuosilta 
1982 ja 1983 toimitettavissa verotuksissa. Tä
män mukaisesti ehdotetaan maatilatalouden 
tuloverolakiin väliaikaisesti lisättäväksi uusi 
12 a §, jonka mukaan vuosilta 1982 ja 1983 
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toimitettavissa verotoksissa Lapin läänissä sekä 
Oulun läänissä Iin, Yli-Iin, Kuivaniemen ja 
Pudasjärven kunnissa katsotaan hankintatyön 
arvo veronalaiseksi tuloksi vain siltä osin kuin 
alueelta valmistetun ja kuljetetun puun määrä 
ylittää 500 kuutiometriä. Hankintatyön arvon 
laskemisessa sovellettaisiin muutoin 12 § :n 
säännöksiä. · 

2. E h d o t u k s en t a 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

Ehdotus vähentäisi valtion verotuloja melko 
vähän. Useimmilla tiloilla ei ole mahdollisuuk
sia ehdotetun suuruisen hankintatyön tekemi-

seen. Useat metsänomistajat elVat myöskään 
maksa valtionveroa tai maksavat sitä melko 
vähän. Sen sijaan joidenkin yksittäisten kuntien 
verotuloihin ehdotuksella saattaa olla tuloja 
vähentävä vaikutus. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1983. Sitä sovellettaisiin vuo
silta 1982 ja 1983 toimitettavissa verotuksissa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään väliaikaisesti 15 päivänä joulukuuta 1967 
annettuun maatilatalouden tuloverolakiin (543/67) uusi näin kuuluva 12 a §: 

12 a § 
Vuosilta 1982 ja 1983 toimitettavissa vero

toksissa katsotaan Lapin läänissä sekä Oulun 
läänissä Iin, Yli-Iin, Kuivaniemen ja Pudas
järven kunnissa hankintatyön arvo veronalai
seksi tuloksi vain siltä osin kuin alueelta val-
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mistetun ja kuljetetun puun määrä ylittää 500 
kuutiometriä. Muutoin noudatetaan 12 § :n 
säännöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 
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