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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ydinvoimaa tuot
tavat yhtiöt, kunnes ydinjätehuoltomenojen ra
hoitus lopullisesti järjestetään, saisivat väliaikai
sesti oikeuden vähentää ydinjätehuollon tule-

viin kustannuksiin tarvittavan määrän erityisen 
ydinjätehuoltovarauksen muodossa vuosilta 
1982 ja 1983 toimitettavissa verotuksissa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Ydinvoimaa Suomessa tuottavat yhtiöt, 
Imatran Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oy 
ovat atomienergialain perusteella annettujen 
lupamääräysten mukaan velvollisia etukä
teen eli jo ydinenergian tuottamisvuosina ke
räämään varat vastaisiin ydinjätehuollon kustan
nuksiin. Näitä kustannuksia ovat muun ohella 
käytetyn polttoaineen jätehuoltomenot, voima
laitosjätteiden huoltomenot sekä ydinvoimalai
toksen käytöstä poiston aiheuttamat toiminnan 
lopettamisvaiheen kustannukset. Sanotut me
not voidaan voimassa olevien verotussäännösten 
mukaan vähentää yhtiöiden tuloverotuksessa 
vasta, kun menojen suorittamlsvelvollisuus 
aikanaan syntyy. Yhtiöt eivät siten voi vero
tuksessa vähentää näitä vasta myöhemmin syn
tyviä yhtiön koko toimintatuloihin kohdistuvia 
menoja, vaikka ne ovat toimilupaehtojensa 
mukaan velvollisia näihin menoihin keräämään 
varoja etukäteen ennen menojen suorittamista. 
Välttyäkseen maksamasta tuloveroa vastaisiin 
ydinjätehuollon kustannuksiin keräämistään va
roista ovat ydinvoimaa tuottavat yhtiöt vero
tuksessa aliarvostaneet vaihto-omaisuutensa 
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määrällä, jonka ne ovat toimilupaehtojensa 
mukaan velvollisia keräämään. Imatran Voima 
Oy on aliarvostanut lähinnä kivihiilivarastonsa 
ja Teollisuuden Voima Oy ydinpolttoainevaras
tonsa. Vastaisten ydinjätehuoltomenojen määrä 
oli Imatran Voima Oy:n kohdalla vuoden 1981 
lopussa runsaat 42 milj. markkaa ja Teollisuu
den Voima Oy:n kohdalla runsaat 190 milj. 
markkaa. 

2. E h d o t e t u t muu t o k s e t 

Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen käyttämi
nen ydinjätehuoltovarauksen vähentämiseen on 
vastoin niitä tarkoitusperiä, joihin aliarvostuk
sella pyritään. Edellä mainitut yhtiöt eivät ni
mittäin voi ydinjätehuollon kustannuksiin tar
koitettua vähennystä käyttää samanaikaisesti 
vaihto-omaisuuden rcaaliarvon säilyttämiseen 
inflaatio-olosuhteissa. Toisaalta vaihto-omaisuu
den määrän verovuoden lopussa syystä tai 
toisesta pienentyessä sen aliarvostus ei riitä 
ydinj ä tehuol tovarauksenkaan täysimääräiseen 
vähentämiseen. Näin tulee käymään Teolli
suuden Voima Oy:n kohdalla jo vuodelta 
1982. Seurauksena tästä on, että vastaisiin 
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ydinjätehuoltomenoihin toimilupaehtojen mu
kaan kerättävistä varoista joudutaan maksa
maan tuloveroa. Tämä lopputulos on ristirii
dassa ydinjätehuollon kustannuksiin varautumi
sen kanssa. Vastaisiin menoihin vuosittain ke
rättävä määrä on nimittäin nykyisellään ener
giatuotantoon liittyvä välttämätön kustannus, 
joka tulisi sisällyttää kuluna tilinpäätökseen. 
Näin menetellen jätehuollosta sähkön hintaan 
syntyvä kustannusvaikutus olisi oikea-aikainen. 

Ydinjätehuoltovarauksen vähennyskelvotto
muus tuloverotuksessa johtaa ylimääräisiin kus-

tannuksiin sähkön hinnassa. Tämän johdosta 
hallitus esittää, että ydinjätehuoltovaraus saate
taan vähennyskelpoiseksi myös tuloverotukses
sa. Kun kysymys ydinjätehuollon kustannus
vastuun järjestämisestä vielä odottaa ydinener
gialainsäädännön kokonaisuudistusta eikä ydin
jätehuollon menojen verotuksellista käsittelyä 
voida lopullisesti säätää ennen kuin mainittu 
kysymys on järjestetty, ehdotetaan, että ydin
jätehuoltovaraus tässä vaiheessa saataisiin vä
hentää väliaikaisesti vain vuosilta 1982 ja 1983 
toimitettavissa verotuksissa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

Verovuoden jälkeen syntyvien menojen vä
hentämisestä erityisen varauksen muodossa on 
nykyisellään säädetty elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain 4 luvussa. Kun ydinjätehuol
tovaraus luonteeltaan vastaa sanotun luvun va
rauksia, tulisi vastaisten ydinjätehuoltomenojen 
vähentämistä ja verotuksellista käsittelyä kos
kevat verotussäännökset väliaikaisesti sijoittaa 
sanottuun lukuun uudeksi 46 b §:ksi toiminta
varausta koskevan 46 a § :n jälkeen. 

Ehdotetun 46 b §:n 1 momentin mukaisesti 
saisivat edellä mainitut yhtiöt vähentää vuo
delta 1982 toimitettavassa verotuksessa tulos
taan kauppa- ja teollisuusministeriön vuodelle 
1982 vahvistamien laskentaperusteiden mukaan 
lasketun varausmäärän. Vähennyskelpoisen va
rauksen kokonaismäärä vuoden 1982 lopussa 
olisi siten Imatran Voima Oy:n osalta 60 
milj. markkaa ja Teollisuuden Voima Oy:n 
osalta 350 milj. markkaa. Vuodelta 1983 
t01m1tettavassa verotuksessa vähennyskelpoi
sen varauksen määrä ei vielä ole tiedossa, 
koska se riippuu muun muassa vuoden 1983 
aikana tuotetun sähkön määrästä ja vuoden 
1983 kustannustasosta ja koska kauppa- ja 
teollisuusministeriö tekee päätöksen sen lasken
taperusteista vasta vuoden 1983 lopulla. Tä
mäkin varausmäärä olisi sidottu kauppa- ja 
teollisuusministeriön vahvistamiin laskentape
rusteisiin. Kun veron määräytymisperusteista 
on säädettävä laissa ja kun ydinjätehuolto
varauksen laskentaperusteiden sisällyttäminen 
verosäännöksiin olisi hankalaa, ehdotetaan, että 

vähennyskelpoisen varauksen enimmäismäärälle 
asetetaan 220 miljoonan markan enimmäisraja. 
Näin ollen ydinjätehuoltovarauksen lisäys vuo
desta 1982 ei kummankaan yhtiön kohdalla voi
si ylittää 220 miljoonaa markkaa, vaikka kauppa
ja teollisuusministeriön vuodelle 1983 vahvis
tamien laskentaperusteiden käyttäminen jobtai
sikin suurempaan ydinjätehuoltovarauksen li
säykseen. Kun varausta tähän mennessä ei ole 
tehty yhtiöiden kirjanpidossa, tulisi varaus, 
jotta se olisi vähennyskelpoinen, tehdä tili..rl
päätösvientinä vuodelta 1982. 

Ehdotetun 46 b § :n 2 momentin mukaan 
tulisi 1 momentin mukaisesti tehtyä ydinjäte
varausta käyttää vuoden 1983 jälkeen synty
vien varauksen määrässä huomioon otettujen 
ydinjätehuoltomenojen kattamiseen. Sanotut 
ydinjätehuollon menot eivät siten olisi vähen
nyskelpoisia enää syntymisvuotenaan siltä osin 
kuin ne vuodelta 1982 ja 1983 toimitetuissa ve
rotuksissa on jo vähennetty ydinjätevarauksen 
muodossa. Vähennyskiellon tarkoituksena on 
järjestää tulosta jo vähennettyjen menojen vas
tainen verotuskäsittely siltä osin kuin ne väli
aikaislain mukaan on varauksena vähennetty 
tuloista. Ydinjätehuollon menojen verotuskäsit
telystä muulta osin säädettäisiin sen jälkeen, 
kun kysymys ydinjätehuollon kustannusvastuus
ta lopullisesti ratkaistaan ydinenergialainsäädän
nön kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annet,un lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään väliaikaisesti elinkeinotulon verottamisesta 24 
päivänä kesäkuuta 1968 annettuun lakiin ( 360/68) uusi näin kuuluva 46 b §: 

46 b § 
Ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä 

vastuussa oleva verovelvollinen saa vuodelta 
1982 toimitettavassa verotuksessa vähentää tu
lostaan kauppa- ja teollisuusministeriön atomi
energialain (356/57) 4 ja 5 §:n nojalla ydin
jätehuollon tulevien toimenpiteiden johdosta 
verovelvolliselle vuodelle 1982 vahvistaman 
ydinjätehuoltovarauksen kokonaismäärän. Vuo
delta 1983 toimitettavassa verotuksessa vero
velvollinen saa vähentää kauppa- ja teollisuus
ministeriön vuodelle 1983 ja 1982 vahvis
tamien ydinjätehuoltovarausten kokonaismää
rien erotuksen, ei kuitenkaan enempää kuin 
220 miljoonaa markkaa. Vähentäminen edellyt-
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tää, että varaus on tehty myös verovelvollisen 
kirjanpidossa. 

Ne vuoden 1983 jälkeisinä vuosina syntyneet 
ydinjätehuollon menot, joiden suorittamista 
varten ydinjätehuoltovaraus on tehty, on 1 mo
mentissa mainitun ydinjätehuoltovarauksen 
määrään asti katettava sanotulla varauksella. 
Sanotut ydinjätehuollon menot eivät ole vero
tuksessa vähennyskelpoisia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 




