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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 26 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vientitavaroiden 
valmistamiseen sekä vesi- ja ilma-aluksiin tule
vien ulkomaisten tavaroiden ja vastaavaan tarkoi
tukseen käytettävien kotimaisten tavaroiden lii
kevaihtoverokohtelu yhdenmukaistettaisiin. 
Muutoksen jälkeen myös ulkomaisten tavaroiden 

lopullinen liikevaihtoverottomuus toteutettalsHn 
verottoman maahantuonnin asemesta liikevaihto
verolaissa säädetyn vähennysoikeuden avulla. La
ki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1984. 

PERUSTELUT 

Voimassa olevan liikevaihtoverolain mukaan 
on pääsääntönä, että tavaran maahantuonnista 
on suoritettava liikevaihtovero jo tavaroiden tul
lauksen yhteydessä. Veron kertyminen muodos
tuu tällöin tasaiseksi ja varmaksi. Tulliverolaissa 
(575/78) tarkoitetun vienti- ja alusrakennusedun 
piiriin kuuluvat tavarat muodostavat kuitenkin 
poikkeuksen siitä säännöstä, että kaikista verolli
sista tavaroista kannetaan maahantuonnin yhtey
dessä liikevaihtovero. 

Liikevaihtoverolain 26 §:ssä on säädetty verot
tomaksi sellaisen tavaran maahantuonti, joka 
tulliverolain mukaan on tullivapaata. Tullivero
lain 19 §:n mukaan taas tavaran, joka täällä 
tapahtuneen jalostuksen tai muun käsittelyn jäl
keen palautetaan ulkomaille tai joka käytetään 
raaka- taikka apuaineena vientitavaran valmistuk
seen, muuhun käsittelyyn tai päällystämiseen, 
maahantuonti on tullitonta (vientietu). Saman 
lain 20 §:n mukaan on niin ikään tullitonta 
sellaisen tavaran maahantuonti, joka käytetään 
tietynlaisten vesi- ja ilma-alusten rakentamiseen, 
korjaamiseen tai varustamiseen (alusrakennus
etu). Näitä etuja ei myönnetä, jos ne haittaavat 
kotimaista teollisuutta. 
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Edellä mrumtulsta säännöksistä seuraa, että 
ulkomaiset tavarat voidaan tuoda maahan liike
vaihtoverotta. Suomesta on kuitenkin vientitava
roiden valmistukseen sekä vesi- ja ilma-alusten 
rakentamiseen, korjaamiseen tai varustamiseen 
käytettävät tavarat hankittava verollisina ja nii
den lopulllinen verottomuus toteutetaan ostohin
toihin sisältyvän veron poistavan vähennysoikeu
den avulla. 

Koska vain liikevaihtoverolaissa tarkoitettuun 
myyntitarkoitukseen hankittujen tavaroiden osto
hinnat ovat vähennyskelpoisia, ei verovelvollisen 
omiin aluksiin tulevien tavaroiden osalta ole 
lainkaan vähennysoikeutta. Tällaiset tavarat jää
vät kotimaasta hankittuina täysin liikevaihtove
rollisiksi. Ulkomailta hankitut alusrakennusedun 
piirissä olevat tavarat ovat kuitenkin edun vuoksi 
kokonaan liikevaihtoverottomia. 

Käytännössä tulliverolaissa tarkoitettua vienti
ja alusrakennusetua pyydetääkin sellaisille tava
roille, jotka tullitariffilain (360/80) nojalla jo 
ovat tullittomia. Edun hakemisen yksinomaisena 
tarkoituksena tällaisissa tapauksissa on saada ta
varan maahantuonti liikevaihtoverottomaksi. 
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Kun myös valtiontilintarkastajat edellyttävät 
kertomuksessaan vuodelta 1981, että kysymykses
sä oleva epäjohdonmukaisuus on korjattava viivy
tyksettä, ehdotetaan, että vienti- ja alusrakennus
edusta ei enää vuoden 1984 alusta lähtien seurai
si tuonnin liikevaihtoverottomuutta ja että myös 
ulkomaisten tavaroiden lopullinen verottomuus 
toteutettaisiin ostovähennysmenettelyä käyttäen. 

Menettelyn yhdenmukaistaminen rajoittaisi 
vienti- ja alusrakennusedun vain tullittomuutta 
tarkoittaviin hakemuksiin, niin kuin kyseisten 
etujen tarkoitus onkin. Samalla helpottuisi myös 
verotuksen valvonta, kun tarkastustoiminta liike
vaihtoveron osalta siirtyisi liikevaihtoveroviran
omaisten tarkastustoiminnan piiriin. Muutos vai-

kuttaisi vienti- ja alusrakennusedun saavien vero
velvollisten rahoitustilanteeseen. Maahantuojat 
joutuisivat sitomaan maahantuomiinsa tavaroihin 
rahaa nykyisen verokannan vallitessa 19,05 pro
senttia enemmän siksi 2-3 viikon ajaksi, kunnes 
he saisivat veron määrän takaisin normaalin vä
hennysmenettelyn avulla. 

Alusrakennusedun nojalla verotta maahantuo
tujen tavaroiden arvoksi voidaan vuositasolla ar
vioida 1, 5 ja vientiedun alaisen tuonnin arvoksi 
vastaavasti 2 miljardia markkaa. Ehdotettu muu
tos lisäisi siten vuonna 1984 liikevaihtoveron 
kertymää noin 20 miljoonaa markkaa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
liikevaihtoverolain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain (532/63) 26 § näin kuuluvaksi: 

26 § 
Verotonta on sellaisen tavaran maahantuonti, 

joka lain, asetuksen tai muun määräyksen mu
kaan on tulliton, jollei mainitussa laissa, asetuk
sessa tai määräyksessä ole toisin säädetty tai 
määrätty taikka jollei valtioneuvosto ole joiden
kin tavaroiden tai tavararyhmien osalta, niiden 
saattamiseksi samaan asemaan kuin vastaavaan 
tarkoitukseen käytettävä kotimainen tavara, toi
sin määrännyt. Maahantuonti ei ole kuitenkaan 
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verotonta silloin, kun tullittomuus perustuu tul
litariffilakiin (360/80) tai tulliverolain (575/78) 
19 §:n vientietua taikka 20 §:n alusrakennusetua 
koskeviin säännöksiin. 

Tämä laki tulee voimaan patvanä 
kuuta 1984, ja sitä sovelletaan tavaraan, 

joka on luovutettu tullivalvonnasta sanottuna 
päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain (532/63) 26 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 
26 §. 

Verotonta on sellaisen tavara maahantuonti, 
joka muun lain, asetuksen tai määräyksen kuin 
tullitariffilain mukaan on tullivapaata, jollei mai
nitussa laissa, asetuksessa tai määräyksessä ole 
toisin säädetty tai määrätty taikka jollei valtio
neuvosto ole joidenkin tavaroiden tai tavararyh
mien osalta, niiden saattamiseksi samaan ase
maan kuin vastaavaan tarkoitukseen käytettävä 
kotimainen tavara, toisin määrännyt. 

Ehdotus 
26 § 

Verotonta on sellaisen tavaran maahantuonti, 
joka lain, asetuksen tai muun määräyksen mu
kaan on tulliton, jollei mainitussa laissa, asetuk
sessa tai määräyksessä ole toisin säädetty tai 
määrätty taikka jollei valtioneuvosto ole joiden
kin tavaroiden tai tavararyhmien osalta, niiden 
saattamiseksi samaan asemaan kuin vastaavaan 
tarkoitukseen käytettävä kotimainen tavara, toi
sin määrännyt. Maahantuonti ei ole kuitenkaan 
verotonta silloin, kun tullittomuus perustuu tul
litariffilaktin (360!80) tai tulliverolain (575178) 
19 §:n vientietua taikka 20 §:n alusrakennusetua 
koskeviin säännöksiin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1984, ja sitä sovelletaan tavaraan, 

joka on luovutettu tullivalvonnasta sanottuna 
päivänä tai sen jälkeen. 




