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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulovero
lain 13 ja 20 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että muut verovelvolli
set kuin valtio saisivat metsätalouden puhtaasta 
tulosta erikseen vähentää nykyisin keskimääräi
seen vähennyserään sisältyvät metsätaloussuunni
telman laatimisesta aiheutuvat menot. 

Säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
vuode! ta 1984 toimitettavassa verotuksessa. Esitys 
liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitykseen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Maatilatalouden tuloverolain (543/67) 11 §:n 
1 momentin säännöksen mukaan metsän puhdas
ta tuottoa arvioitaessa otetaan vähennyksinä huo
mioon keskimääräiset metsään kohdistuvat taval
liset hoito- ja hallintokustannukset sekä kohtuul
liset arvonvähennykset. Maatilatalouden tulove
roasetuksella ( 3 52168) on säädetty verovelvollisen 
maksamiksi keskimääräisiksi hoito- ja hallinto
kustannuksiksi, kotitarvepuun laatuvähennyksek
si sekä käyttöomaisuuden hankintamenon pois
toksi alueittain vaihdellen vuosittain 12-18 pro
senttia verokuutiometrin bruttoarvosta. Vähen
nysprosenttiin sisältyvät muun ohella metsätalou
den suunnittelusta aiheutuvat menot. 

Erilliset tulolähdekohtaiset vähennykset sovel
tuvat huonosti keskimääräiseen tuottoon pohjau
tuvaan pinta-alaperusteiseen metsäverotukseen. 
Tästä huolimatta ehdotetaan metsätalouden 
suunnittelun lisäämiseksi ja siten puun markki
noille tulon ja puuntuotannon kasvun paranta
miseksi, että metsätaloussuunnitelman laatimi
sesta aiheutuneet menot saatai3iin vähentää tila
kohtaisesti. Metsätaloussuunnitelman laatimises
ta aiheutuvien menojen vähentämisoikeuden 
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muutoksesta keskimääräiseen vähennysprosent
tiin aiheutuva muutos otetaan huomioon maati
latalouden tuloveroasetusta tarkistettaessa. 

Metsätaloussuunnittelun tarkoituksenmukai
suutta valvoisivat keskusmetsälautakunnat ja pii
rimetsälautakunnat omilla toimialueillaan. Val
vontaa varten keskusmetsälautakuntien olisi tar
koitus antaa piirimetsälautakunnille sitovat oh
jeet. Ohjeissa määriteltäisiin hyvän metsänhoi
don ja ympäristönsuojelun tarpeet huomioon 
ottavat perusteet, joiden noudattaminen olisi 
suunnitelman laatimisesta aiheutuneiden meno
jen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä. 

Valtiolla ei kuitenkaan olisi oikeutta vähentää 
metsätaloussuunnitelman laatimiskuluja. Kun 
valtion metsille nykyisinkin laaditaan metsäta
loussuunnitelmat, ei vähennysoikeuden tilakoh
taistaminen edistäisi valtion metsätalouden suun
nittelua, jonka lisäämiseen vähennysoikeuden 
muutoksella muiden verovelvollisten kohdalla 
pyritään. Valtion jättämistä tilakohtaisen vähen
nysoikeuden ulkopuolelle voidaan perustella 
myös hallinnollisilla syillä, sillä tulolähdekysymys 
ja menon kohdistuminen eri kunnissa sijaitseviin 
metsiin olisi vaikea ongelma verotusta toimitetta
essa. 
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2. Ehdotuksen taloudelliset ja 
hallinnolliset vaikutukset 

Metsätaloussuunnitelman laatimiskulut ovat 
noin 10-50 markkaa hehtaarilta. Kun tarkoituk
sena on poistaa metsätalouden suunnittelusta 
aiheutuva kuluerä keskimääräisestä vähennyspro
sentista, ei ehdotetulla muutoksella ole veron 
kokonaistuottoon kovinkaan suurta vaikutusta. 
Sen sijaan verovelvollisten keskinäiseen verorasi-
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tukseen se vaikuttaisi. Myös joidenkin kuntien 
verotulot saattavat vähentyä melko paljonkin. Jos 
vähennysoikeuden muutos lisää tehtyjen suunni
telmien määrää, on tälläkin luonnollisesti vaiku
tusta. 

Kun vähennysoikeuden edellytysten valvonta 
olisi keskus- ja piirimetsälautakuntien tehtävänä, 
lisääntyisivät näiden tehtävät. Verohallintoon 
muutoksesta ei aiheutuisi huomattavia lisätehtä
viä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

13 § 1 mom. Maatilatalouden tuloverolain 13 
§:ssä on nykyisin säännökset metsätalouden me
nojen maatilakohtaisesta vähennysoikeudesta. 
Erikseen vähennettäviä ovat metsänhoitomaksu 
sekä 30 prosenttia metsäteiden rakentamisme
noista yhtä suurina erinä 10 vuoden aikana. 
Maatilalla tarkoitetaan yhden tai useamman ti
lan, erottamattoman määräalan tai muun alueen 
muodostamaa tilakokonaisuutta, jolla harjoitettu 
maatilatalous, mukaan lukien metsätalous, katso
taan yhdeksi tulolähteeksi. Uutena vähennyksenä 
pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
metsätaloussuunnitelman laatimisesta aiheutuvat 
menot. 

Metsätaloussuunnitelmalla tarkoitetaan maati
lan metsävarojen selvitystä ja kartoitusta sekä 
tähän perustuvaa maatilan metsävarojen käytön 
ja metsänhoidon yleissuunnitelmaa, joka laadi
taan 10-15 vuoden väliajoin. Metsätaloussuun
nitelmalla ei sitä vastoin tarkoitettaisi esimerkiksi 
lyhyeksi ajaksi, muutamalle vuodelle, laadittuja 
työkohteittaisia erityissuunnitelmia, kuten hak
kuu- ja metsänviljelysuunnitelmaa tai lannoitus
suunnitelmaa. Metsätaloussuunnitelman ajanta
salla pitämisestä aiheutuvia menoja ei katsottaisi 
metsätaloussuunnitelman laatimisesta aiheutu
viksi menoiksi. 

13 § 2 mom. Lainkohtaan ehdotetaan otetta
vaksi säännös siitä, että valtiolla ei ole oikeutta 
vähentää metsätaloussuunnitelman laatimisme
noja. 

13 § 3 mom. Säännökseen sisältyy metsätalous
suunnitelman menojen vähennyskelpoisuuden 
edellytysten määrittely. Menot saadaan vähentää 

edellyttäen, että suunnitelma on laadittu keskus
metsälautakunnan toimialueelleen antamien oh
jeiden mukaisesti ja että piirimetsälautakunta on 
suunnitelman hyväksynyt. Myös kaikkien suun
nittelukonsulttien tekemät ja metsänomistajan 
omatoimisesti laatimat metsätaloussuunnitelmat 
noudattaisivat keskusmetsälautakunnan antamia 
sitovia ohjeita silloin, kun niistä aiheutuvat me
not olisivat vähennyskelpoisia. Piirimetsälauta
kunnat taekastaisivat myös metsätaloutta harjoit
tavien yhteisöjen yksityismetsänomistajien maati
loille laatimat metsätaloussuunnitelmat silloin, 
kun vähentämisoikeutta halutaan käyttää. 

13 § 4 mom. Menojen kaksinkertaisen vähen
tämisen estämiseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös siitä, että erikseen vähennettäviä menoja 
ei oteta huomioon arvioitaessa keskimääräisiä 
metsän puhtaasta tuotosta vähennettäviä hoito
ja hallintokustannuksia ja poistoja. 

20 § 3 mom. Säännöksen mukaan vähennyk
sen hakeminen olisi verovelvollisen tehtävä. Kes
kus- ja piirimetsälautakunnan tehtävänä olisi to
distuksen antaminen vähennyskelpoisten meno
jen perusteesta ja määrästä. Jatkokäsittelyn yksin
kertaistamiseksi todistus olisi annettava verohalli
tuksen hyväksymällä lomakkeella. Metsänhoito
maksun maksamisesta todisteena käytettäisiin 
maksulippua. 

2. Voimaan tulo 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan saatetta
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984. Met
sätaloussuunnitelman laatimisesta aiheutuneiden 
menojen maatilakohtaista vähennysoikeutta eh-



1983 vp. - HE n:o 78 3 

dotetaan sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuo
delta 1984 toimitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 13 ja 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 § ja 
lisätään lain 20 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (975/79), 

uusi 3 momentti seuraavasti: 

13 § 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden puh

taasta tulosta erikseen vähentää suorittamaosa 
metsänhoitomaksu ja metsätaloussuunnitelman 
laatimisesta aiheutuneet menot sekä 30 prosent
tia hänelle aiheutuneista pääasiassa metsätalou
den kuljetuksiin kautta vuoden autolla liikennöi
täväksi tarkoitettujen metsäteiden rakentamisme
noista yhtä suurina vuotuisina erinä kymmenen 
vuoden aikana sen kalenterivuoden alusta lukien, 
jona sanottu tie on valmistunut. 

Valtiolla ei ole edellä 1 momentissa tarkoitet
tua oikeutta vähentää metsätaloussuunnitelman 
laatimisesta aiheutuneita menoja. 

Metsätaloussuunnitelman laatimisesta aiheutu
neet menot saadaan vähentää edellyttäen, että 
suunnitelma on laadittu keskusmetsälautakun
nan antamien ohjeiden mukaisesti ja että piiri
metsälautakunta on hyväksynyt suunnitelman. 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1983 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erikseen vä
hennettäviä menoja ei oteta huomioon arvioi.:aes
sa 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tavallisia 
hoito- ja hallintokustannuksia ja poistoja. 

20 § 

Verovelvollisen on esitettävä verolautakunnalle 
keskus- tai piirimetsälautakunnan antama vero
hallituksen hyväksymälle lomakkeelle kirjoitettu 
todistus metsätaloussuunnitelman laatimisesta ai
heutwieiden menojen edellytyksistä ja määristä. 
Metsänhoitomaksun maksamisesta tositteena käy
tetään maksulippua. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 13 ja 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 § ja 
lisätään lain 20 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (975/79), 

uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

13 §. 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden puh

taasta tulosta erikseen vähentää suorittamaosa 
metsänhoitomaksu sekä 30 prosenttia hänelle 
aiheutuneista pääasiassa metsätalouden kuljetuk
siin kautta vuoden autolla liikennöitäväksi tarkoi
tettujen metsäteiden rakentamismenoista yhtä
suurina vuotuisina erinä kymmenen vuoden aika
na sen kalenterivuoden alusta lukien, jona sanot
tu tie on valmistunut. 

Ehdotus 

13 § 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden puh

taasta tulosta erikseen vähentää suorittamaosa 
metsänhoitomaksu ja metsätaloussuunnitelman 
laatimisesta aiheutuneet menot sekä 30 prosent
tia hänelle aiheutuneista pääasiassa metsätalou
den kuljetuksiin kautta vuoden autolla liikennöi
täväksi tarkoitettujen metsäteiden rakentamisme
noista yhtä suurina vuotuisina erinä kymmenen 
vuoden aikana sen kalenterivuoden alusta lukien, 
jona sanottu tie on valmistunur. 

Valtiolla ei ole edellä 1 momentissa tarkoitet
tua oikeutta vähentää metsätaloussuunnitelman 
laatimisesta aiheutuneita menoja. 

Metsätaloussuunnitelman laatimisesta aiheutu
neet menot saadaan vå"hentåä edellyttäen, että 
suunnitelma on laadittu keskusmetsälautakun
nan antamien ohjeiden mukaisesti ja että" pziri
metsälautakunta on hyväksynyt suunnitelman. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erikseen vå·
hennettäviä menoja ei oteta huomioon arvioitaes
sa 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tavallisia 
hoito- ja hallintokustannuksia ja poistoja. 

20 § 

Verovelvollisen on esitettävä verolautakunnalle 
keskus- tai piirimetsälautakunnan antama vero
hallituksen hyväksymätie lomakkeelle kirjoitettu 
todistus metsätaloussuunnitelman laatimisesta ai
heutuneiden menojen edellytyksistä ja määristä. 
Metsänhoitomaksun maksamisesta tositteena käy
tetään maksulippua. 

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


