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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kotimaiselle eloku
ratuottajalle myönnetyn tuotantotuen verova
)autta koskeva säännös siirretään pysyvänä kulle
cin vuodelle erikseen säädettävästä poikkeuslaista 

elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin. 
Muutos, joka liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1984, tulisi voimaan vuoden 
1984 alusta lukien. 

PERUSTELUT 

Kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai Suo
nen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuotanto
uki on vuodelta 1975 toimitettavasta verotukses
a alkaen säädetty vuosittain verovapaaksi poik
:eussäännöksistä verolakeihin annetussa erillises
ä laissa. 

Tuotantotuen maksaminen perustuu valtio
leuvoston 22 päivänä helmikuuta 1973 anta
naan päätökseen (206/73) ja siihen vuonna 1977 
ehtyihin muutoksiin (251/77). Tuki jaetaan 
•petusministeriön antamien ohjeiden mukaan 
;uomen elokuvasäätiön myöntämänä ennakkotu
:ena ja valtion elokuvataidetoimikunnan myön
ämänä laatutukena. 

Koska kotimaisen elokuvan tuotantotukijärjes
elmä on luonteeltaan pysyvä ja vakiintunut, 
uotantotuen verovapaudesta olisi tarkoituksen
nokaista säätää pysyvässä lainsäädännössä. Tällä 
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hetkellä asiaa koskeva säännös sisältyy vuoden 
1983 poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun 
lain (805/82) 2 §:n 1 momentin 3 kohtaan. Kun 
elokuvatuotanto on elinkeinotoimintaa, tuotan
totuen verovapautta koskeva säännös ehdotetaan 
vastaisuudessa sisällytettäväksi elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain (360/68) 6 §:ään, sen 1 
momentin uudeksi 6 kohdaksi. Lisäyksen vuoksi 
1 momentin 4 ja 5 kohtiin joudutaan tekemään 
tekniset korjaukset. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1984. Sitä sovellettaisiin ensi 
kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotukses
sa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 1 

momentin 4 ja 5 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 kohta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1052/74) ja 5 kohta 

19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (846/80), sekä 
lisätään pykälän 1 momenttiin uusi 6 kohta seuraavasti: 

6 § 
Veronalaista tuloa eivät ole: 

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta yh
tymästä tai kuolinpesästä saadut osingot tai osuu
det, ei myöskään, mitä ulkomaisen yhtymän tai 
kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut 
osinkona tai osuutena ulkomaisen yhtymän tai 
kuolinpesän tulosta siltä osin kuin yhtymä tai 
kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitus
ta tulosta veroa täällä, 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1983 

5) kotimaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai 
säästöpankin kotimaiselta osakeyhtiöitä, osuus
kunnalta tai säästöpankilta saarnat osingot sekä 
osuuspääoman ja lisärahastosijoituksen korot jäl
jempänä säädetyin poikkeuksin, eikä 

6) kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai 
Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuo
tantotuki. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 



1983 vp. - HE n:o 76 3 

Lzi'te 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 1 

nomentin 4 ja 5 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 kohta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1052/74) ja 5 kohta 

l9 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (846/80), sekä 
lisätään pykälän 1 momenttiin uusi 6 kohta seuraavasti: 

7oimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 
Veronalaista tuloa eivät ole: 

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta yh
ymästä tai kuolinpesästä saadut osingot tai osuu
let, ei myöskään, mitä ulkomaisen yhtymän tai 
~uolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut 
1sinkona tai osuutena ulkomaisen yhtymän tai 
~uolinpesän tulosta siltä osin kuin yhtymä tai 
~uolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitus
a tulosta veroa täällä, eivätkä 

5) kotimaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai 
äästöpankin kotimaiselta osakeyhtiöitä, osuus
:unnalta tai säästöpankilta saarnat osingot sekä 
1suuspääoman ja lisärahastosijoituksen korot jäl
empänä säädetyin poikkeuksin. 

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta yh
tymästä tai kuolinpesästä saadut osingot tai osuu
det, ei myöskään, mitä ulkomaisen yhtymän tai 
kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut 
osinkona tai osuutena ulkomaisen yhtymän tai 
kuolinpesän tulosta siltä osin kuin yhtymä tai 
kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitus
ta tulosta veroa täällä, 

5) kotimaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai 
säästöpankin kotimaiselta osakeyhtiöitä, osuus
kunnalta tai säästöpankilta saarnat osingot sekä 
osuuspääoman ja lisärahastosijoituksen korot jäl
jempänä säädetyin poikkeuksin, eikä 

6) kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai 
Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuo
tantotuki. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen ke"an 
vuodelta 1984 toimiteltavassa verotuksessa. 




