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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maahan tuoduista tavaroista on vuodesta 1971 
kannettu tasausveroa, joka määrältään vastaa 
maassa valmistettuja tavaroita keskimäärin rasit
tavaa piilevää liikevaihtoveroa. Nykyisen tasaus
verolain voimassaoloaika päättyy vuoden 1983 
lopussa, minkä vuoksi lain voimassaoloaikaa eh
dotetaan jatkettavaksi vuoden 1984 loppuun. 

Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä 
tuontiverotuksen yhdenmukaisuuteen tähtääviä 
muutoksia, jotka koskevat ulkomaalla korjattava
na tai muutoin käsiteltävänä olleen tavaran veron 

määräämistä ja vientivalmistukseen liittyvää ve
rottomuutta sekä kehitysmaatavaroiden tasausve
roetuuksien laajentamista. 

Tasausveron määriin, jotka _vaihtelevat 1, 7 pro
sentista 5,8 prosenttiin, ei ehdoteta tässä esityk
sessä muutoksia. 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa 
voimaan viimeistään vuoden 1984 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä 

Tasausverolain (922/71) tarkoituksena on aset
taa ulkomaiset tavarat verotuksellisesti samaan 
asemaan kotimaassa valmistettujen tavaroiden 
kanssa siten, että ulkomaisista tavaroista kanne
taan kotimaisia tavaroita keskimäärin rasittavaa 
piilevää liikevaihtoveroa vastaava tasausvero. 

Suomessa ei ole ollut mahdollista siirtyä järjes
telmään, jossa piilevä liikevaihtoverorasitus pois
tuisi. Kotimaassa valmistetut tavarat ovat siten 
edelleen verotuksellisesti epäedullisemmassa ase
massa kuin useiden maamme ulkomaankaupan 
kannalta avainasemassa olevien maiden kilpaile
vat tavarat. 
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1.2. Tasausverojärjestelmän soveltamisala 

Tasausveroa kannetaan tullitariffilakiin (360/ 
80) liittyvän tullitariffin tyhmiin 11-98 kuulu
vista tavaroista. Lain soveltamisalan ulkopuolella 
ovat tullitariffin tyhmiin 1-10 kuuluvat alku
tuotteet ja tyhmään 99 kuuluvat taideteokset 
samoin kuin eräät tyhmiin 11-98 kuuluvat vain 
vähäisessä määrin tai ei lainkaan teollisesti val
mistetut tuotteet, polttoaineet, tasku- ja ranne
kellot sekä eräät pääasiassa kauppamerenkulussa 
käytettävät alukset. Vientitavaroiden valmistuk
seen tuoduista tavaroista ei myöskään kanneta 
tasausveroa, milloin verottomuudesta ei ole hait
taa kotimaiselle teollisuudelle. Vuoden 1977 
maaliskuusta ovat eräät kehitysmaista peräisin 
olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista 
annetun lain (973/71) piiriin kuuluvat, lähinnä 
trooppiset tuotteet olleet tasausverottomia. 

Laissa olevan valtuuden nojalla tullihallitus tai, 
jos kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai 
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periaatteellisesti tärkeä asia, valtiovarainministe
riö voi harkinnan mukaan myöntää vapautuksen 
tasausverosta teollisessa tuotantotoiminnassa käy
tettävälle tavaralle, milloin vastaavaa tavaraa ei 
tehdasmaisesti valmisteta Suomessa. Tällä perus
teella on lukuisia tavaroita vapautettu verosta. 
Teollisen tuotantotoiminnan määrittelyssä on 
käytetty Suomen virallisen teollisuustilaston mu
kaista toimialaluokitusta. 

Vuonna 1982 tasausveroa kannettiin 664,3 
miljoonaa markkaa. Sanottuna vuonna on noin 
kolme viidesosaa tuonnin arvosta joko välittömäs
ti lain tai valtiovarainministeriön ja tullihallituk
sen päätösten perusteella ollut verotonta. 

Keskimääräinen tasausveron alaisen tuonnin 
mukaan painotettu tasausveroprosentti on mai
nittuna vuonna ollut 2, 7. 

2. Ehdotetut muutokset 

2 .1. Tasausverojätjestelmän jatkaminen 

Kun niissä olosuhteissa, joiden vallitessa ta
sausverolaki säädettiin, ei ole tapahtunut olen
naista muutosta, ehdotetaan tasausverojärjestel
mää sovellettavaksi edelleen vuonna 1984. Tä
män mukaisesti olisi lain voimaantulosäännöksen 
sisältävää 10 §:ää muutettava siten, että lakia 
sovelletaan myös vuoden 1984 aikana tullivalvon
nasta luovutettuihin tavaroihin. 

2.2. Muut muutokset 

Tulliverolakiin tehtyjen eräiden muutosten (la
ki 289/83) johdosta sekä kehitysmaille myönnet
tyjen uusien tulli- ja tuontimaksuetuuksien vuok
si (asetukset 763/79 ja 591182) ehdotetaan ta
sausverolakiin tehtäväksi vastaavat muutokset. 
Nämä koskisivat ulkomailla korjattavana tai 
muutoin käsiteltävänä olleen tavaran veron mää
räämistä sekä vientivalmistukseen liittyvää verot
tomuutta ja kehitysmaille annettavia tasausvero
etuuksia. 

Tasausverolain 4 §:n 2 momentin säännös 
ulkomailla korjattavana olleen tavaran verotusar
vosta ei ole täysin yhdenmukainen tulliverolain 
vastaavan säännöksen kanssa. Hallinnollisesti olisi 
tarkoituksenmukaista, että tavaran tasausvero
kohtelu vastaisi tullikohtelua. Tasausverolain 8 
§:ssä on säädetty, että tasausveron suorittamisesta 
ja palauttamisesta, verotuksen toimittamisesta, 
muutoksenhausta ja muutoinkin on, mikäli tässä 

laissa ei toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, 
mitä tullista on säädetty. Tämän säännöksen 
johdosta edellä mainittu 4 §:n 2 momentti 
voidaan kumota tarpeettomana. Tämän jälkeen 
korjattavana tai muutoin käsiteltävänä olleen 
tavaran tasausvero määrättäisiin tulliverolain 9 
§:n mukaan samalla tavoin kuin tulli. 

Tulliverolain 19 §:n muutoksella vientiedun 
soveltamisalaa muutettiin siten, että vientietu 
voidaan myöntää ulkomailta tuodulle vientitava
ran valmistukseen käytettävälle tavaralle myös 
silloin, kun sen kanssa samanlaista ulkomaista 
tai kotimaista tavaraa on käytetty vientituottee
seen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi 
tasausverolain 5 §:n 1 momentin 2 kohtaan. 

Kehitysmaille tullitariffiryhmiin 1-24 kuulu
vista tuotteista myönnettyjä tulli- ja tuontimak
suetuuksia vastaavia tasausveroetuuksia ei ole 
tarkistettu niiden vuonna 1977 toteutetun myön
tämisen jälkeen. Nyt tulli- ja tuontimaksuetuu
det on myönnetty myös seuraaville tasausveroUi
sille kehitysmaatuotteille: taatelisiirappi; valmis
tetut tai säilötyt sekahedelmät sekä paahdetut 
parapähkinät ja cashew-pähkinät; kahviuutteet. 
Taatelisiirappia lukuun ottamatta nämä vero
etuudet on annettu vain vähiten kehittyneille 
maille. Mainittujen tuotteiden tuonti oli vuonna 
1982 vähäistä, niistä kannettiin tasausveroa vain 
1 200 markkaa. 

Vaikka Suomi ei suoranaisesti ole sitoutunut 
uusiin tasausveromyönnytyksiin, ehdotetaan ve
rotuskäytännön yhdenmukaisuuden vuoksi, että 
tasausverottomuus myönnetään myös sanomille 
kehitysmaista peräisin oleville tuotteille. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Tasausveromäärien tarkistuksia ei ole voitu 
ehdottaa vielä tässä esityksessä. Tuotannollisille 
investoinneille myönnetyt liikevaihtoverohuojen
nukset ovat alentaneet sitä piilevän veron mää
rää, johon nykyiset tasausveromäärät perustuvat. 
Toisaalta vuoden 1983 kesäkuun alussa toteutet
tu liikevaihtoverokannan korotus on vaikuttanut 
vastakkaiseen suuntaan. Piilevää veroa tulee osal
taan lisäämään myös ehdotettu liikevaihtovero
järjestelmän laajentaminen eräiden palvelujen 
piiriin. 

Edellä mainittujen muutosten vaikutus otetaan 
huomioon tasausveromäärissä, joiden perusteena 
olevat eri toimialojen piilevän veron määrät voi
daan selvittää ensi vuonna Tilastokeskuksessa 
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valmistuvan vuotta 1980 koskevan panos-tuotos
tutkimuksen tietojen perusteella. Tarkistettuja 
tasausveromääriä koskeva hallituksen esitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 1984 aika
na, heti sen jälkeen kun tarkistuslaskelmat on 
suoritettu. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Edellä ehdotettujen muutosten vaikutus veron 
tuottoon on vähäinen. Tasausveroa arvioidaan 

kertyvän vuonna 1984 noin 775 miljoonaa mark
kaa. 

5. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Laki olisi saatettava voimaan viimeis
tään 1 päivästä tammikuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tasausverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se 

on 3 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (940/76), ja 
muutetaan 5 ja 10 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § 25 päivänä marraskuuta 1977 annetussa laissa (833/77) ja 10 § 26 

päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (853/82), näin kuuluviksi: 

5 § 
Tasausverottomia ovat: 
1) tavarat, jotka maahan tuotaessa ovat tullit

tomia muun säädöksen kuin tullitariffin perus
teella, jollei asianomaisessa säädöksessä ole toisin 
säädetty tai määrätty; 

2) tavarat ja apuaineet, jos ne tai niiden 
kanssa samanlaiset ulkomaiset tai suomalaiset 
tavarat osoitetaan käytettävän vientitavaran val
mistukseen, muuhun käsittelyyn tai päällystämi
seen, edellyttäen, ettei verottomuus aiheuta hait
taa kotimaiselle tuotannolle; sekä 

3) tullitariffin jäljempänä mainittuihin ryh
miin ja nimikkeisiin kuuluvat tavarat, jotka maa
han tuotaessa ovat kehitysmaista peräisin olevien 
tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista anne
tun lain (973/71) nojalla tullittornia ja tuonti
maksuttomia: 

11.04:stä Jauhot 8. ryhmän nimikkeisiin kuulu-
vista hedelmistä 

15 .06:sta Sorkkaöljy teknisiin tarkoituksiin 
16.04 
16.05 
17.02:sta Taatelisiirappi 
18.01:stä Kaakaopavut, muut kuin raa'at 
18.03 

18.04 
18.05 
19.07:stä Ehtoollisleipä, tyhjät kapselit, jollaiset 

soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, 
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kal
taiset tuotteet 

20.01:stä Mango-chutney, parsa, oliivit ja kapris, 
etikan tai etikkahapon avulla valmiste
tut tai säilötyt, myös jos niissä on 
sokeria, suolaa, mausteita tai sinappia 

20.02:sta Parsa, oliivit, tomaattisurve ja -sose, 
hermeettisesti suljetuissa astioissa, to
maatin kuivapaino vähintään 2 5 % , 
valmistetut tai säilötyt muuten kuin 
etikan tai etikkahapon avulla 

20.04:stä Trooppiset hedelmät ja niiden osat, 
säilötyt sokerin avulla (valellut, kan
deeratut tai lasitetut) 

20.06:sta Trooppiset hedelmät ja valmistetut tai 
säilötyt sekahedelmät sekä parapähki
nät ja cashew-pähkinät 

20.07:stä Trooppisten hedelmien mehu 
21.02:sta Kahviuutteet; paahdettu sikurijuuri ja 

muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä 

21.03 
21.04 

niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet 
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21.05:stä Keitot ja liemet, nestemäiset, jähmeät 
tai jauheena; homogenisoidut ravinto
valmisteseokset, lukuun ottamatta li
haa tai syötäviä eläimen osia sisältäviä 

21.06:sta Kuollut eli inaktiivinen hiiva; valmis
tetut leivinjauheet 

22.01 
22.02 
22.10 
23.05 
24.01 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa matmtuissa 
nimikkeissä 20.04, 20.06 ja 20.07 tarkoitetaan 
trooppisilla hedelmillä seuraavia: ananas, angeli
ka, avocato, banaani, cashew-omena, granaatti
omena, guava, inkivääri, jakkipuun hedelmä, 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1983 

Jamaikan omena (kirimoija), kakiluumu, kiwihe
delmä, kärsimyshedelmä (passion fruit eli mara
kuya), lychee, mango, mangostan, papaya, persi
moni, tamarindi ja viikuna. Tasausverottomuus 
ei koske edellä mainittujen ja muiden hedelmien 
sekoituksia. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 19S5, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 



1983 vp. - HE n:o 84 5 

Liite 

Laki 
tasausverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se 

on 3 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (940/76), ja 
muutetaan 5 ja 10 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § 25 päivänä marraskuuta 1977 annetussa laissa (833/77) ja 10 § 26 

päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (853/82), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 §. 

Ulkomailla korjattavana olleen tavaran vero
tusarvoksi katsotaan korjaus- ja lähetyskustannus
ten määrä. 

5 § 
Tasausverosta ovat vapautettuja: 
1) tavarat, jotka maahan tuotaessa ovat tulli

vapaat muun säädöksen kuin tullitariffin perus
teella, jollei asianomaisessa säädöksessä ole toisin 
säädetty tai määrätty; 

2) tavarat ja apuaineet, jotka osoitetaan käy
tettävän vientitavaran valmistamiseen, korjaami
seen, kunnostamiseen, täydentämiseen tai pääl
lystämiseen, edellyttäen, ettei vapautus aiheuta 
haittaa kotimaiselle tuotannolle; sekä 

3) tullitariffin jäljempänä mainittuihin ryh
miin ja nimikkeisiin kuuluvat tavarat, jotka maa
han tuotaessa ovat kehitysmaista peräisin olevien 
tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista anne
tun lain (97 3/71) nojalla tullittornia ja tuonti
maksuttomia: 

11.04:stä Jauhot 8. ryhmän nimikkeisiin kuulu-
vista hedelmistä 

15.06:sta Sorkkaöljy teknisiin tarkoituksiin 
16.04 
16.05 

18.01:stä Kaakaopavut, muut kuin raa'at 
18.03 
18.04 
18.05 
19.07:stä Ehtoollisleipä, tyhjät kapselit, jollaiset 

soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, 
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kal
taiset tuotteet 

20.01 :stä Mango-chutney, parsa, oliivit ja kapris, 
etikan tai etikkahapon avulla valmiste-

168300903C 

Ehdotus 

4 § 

(2 mom. kumotaan) 

5 § 
Tasausverottomia ovat: 
1) tavarat, jotka maahan ruotaessa ovat tullit

tomia muun säädöksen kuin tullitariffin perus
teella, jollei asianomaisessa säädöksessä ole toisin 
säädetty tai määrätty; 

2) tavarat ja apuaineet, jos ne tai niiden 
kanssa samanlaiset ulkomaiset tai suomalaiset 
tavarat osoitetaan käytettävän vientitavaran val
mistukseen, muuhun käsittelyyn tai päällystämi
seen, edellyttäen, ettei verottomuus aiheuta hait
taa kotimaiselle tuotannolle; sekä 

3) tullitariffin jäljempänä mainittuihin ryh
miin ja nimikkeisiin kuuluvat tavarat, jotka maa
han tuotaessa ovat kehitysmaista peräisin olevien 
tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista anne
tun lain (973/71) nojalla tullittornia ja tuonti
maksuttomia: 

11.04:stä Jauhot 8. ryhmän nimikkeisiin kuulu-
vista hedelmistä 

15.06:sta Sorkkaöljy teknisiin tarkoituksiin 
16.04 
16.05 
17.02:sta Taateliszirappi 
18.01:stä Kaakaopavut, muut kuin raa'at 
18.03 
18.04 
18.05 
19.07:stä Ehtoollisleipä, tyhjät kapselit, jollaiset 

soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, 
sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kal
taiset tuotteet 

20.01 :stä Mango-chutney, parsa, oliivit ja kapris, 
etikan tai etikkahapon avulla valmiste-
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Voimassa oleva laki 

tut tai säilötyt, myös jos nussa on 
sokeria, suolaa, mausteita tai sinappia 

20.02:sta Parsa, oliivit, tomaattisurve ja -sose, 
hermeettisesti suljetuissa astioissa, to
maatin kuivapaino vähintään 2 5 % , 
valmistetut tai säilötyt muuten kuin 
etikan tai etikkahapon avulla 

20.04:stä Trooppiset hedelmät ja niiden osat, 
säilötyt sokerin avulla (valellut, kan
deeratut tai lasitetut) 

20.06:sta Trooppiset hedelmät sekä trooppiset 
sekahedelmät; parapähkinät ja cashew
pähkinät, muut kuin paahdetut 

20.07:stä Trooppisten hedelmien mehu 
21.02:sta Paahdettu sikurijuuri ja muut paahde

tut ~ahvinkorvikkeet; niiden uutteet, 

21.03 
21.04 

esanssit ja tiivisteet 

21.05:stä Keitot ja liemet, nestemäiset, jähmeät 
tai jauheena; homogenisoidut ravinto
valmisteseokset, lukuun ottamatta li
haa tai syötäviä eläimen osia sisältäviä 

21.06:sta Kuollut eli inaktiivinen hiiva; valmis
tetut leivinjauheet 

22.01 
22.02 
22.10 
23.05 
24.01 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa matmtuissa 
nimikkeissä 20.04, 20.06 ja 20.07 tarkoitetaan 
trooppisilla hedelmillä seuraavia: ananas, angeli
ka, avocato, banaani, cashew-omena, granaatti
omena, guawa, inkivääri, jakkipuun hedelmä, 
Jamaikan omena (kirimoija), kakiluumu, kiwihe
delmä, kärsimyshedelmä (passion fruit eli mara
kuya), lychee, mango, mangostan, papaya, persi
moni, tamarindi ja viikuna. Tasausverovapaus ei 
koske edellä mainittujen ja muiden hedelmien 
sekoituksia. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1984, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

Ehdotus 

tut tai säilötyt, myös jos niissä on 
sokeria, suolaa, mausteita tai sinappia 

20.02:sta Parsa, oliivit, tomaattisurve ja -sose, 
hermeettisesti suljetuissa astioissa, to
maatin kuivapaino vähintään 25 o/o, 
valmistetut tai säilötyt muuten kuin 
etikan tai etikkahapon avulla 

20.04:stä Trooppiset hedelmät ja niiden osat, 
säilötyt sokerin avulla (valellut, kan
deeratut tai lasitetut) 

20.06:sta Trooppiset hedelmät ja valmistetut tai 
säilötyt sekahedelmät sekä parapähki
nät ja cashew-pähkinät 

20.07:stä Trooppisten hedelmien mehu 
21.02:sta Kahviuutteet; paahdettu sikurijuuri ja 

muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä 
niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet 

21.03 
21.04 
21.05:stä Keitot ja liemet, nestemäiset, jähmeät 

tai jauheena; homogenisoidut ravinto
valmisteseokset, lukuun ottamatta li
haa tai syötäviä eläimen osia sisältäviä 

21.06:sta Kuollut eli inaktiivinen hiiva; valmis
tetut leivinjauheet 

22.01 
22.02 
22.10 
23.05 
24.01 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa matnttuissa 
nimikkeissä 20.04, 20.06 ja 20.07 tarkoitetaan 
trooppisilla hedelmillä seuraavia: ananas, angeli
ka, avocato, banaani, cashew-omena, granaatti
omena, guava, inkivääri, jakkipuun hedelmä, 
Jamaikan omena (kirimoija), kakiluumu, kiwihe
delmä, kärsimyshedelmä (passion fruit eli mara
kuya), lychee, mango, mangostan, papaya, persi
moni, tamarindi ja viikuna. Tasausverottomuus 
ei koske edellä mainittujen ja muiden hedelmien 
sekoituksia. 

10§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1985, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

Tiimå· laki tulee votmaan 
kuuta 19 

päivänä 


