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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehuseosverosta annetun 
lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maatalouden ylituotannon viennistä aiheutu
vien kustannusten kattamiseksi ehdotetaan rehu
seosveroa kerättäväksi lisää 10 miljoonaa markkaa 
vuoden 1984 aikana. Tämän vuoksi ehdotetaan 
kananrehujen rehuseosvero korotettavaksi nykyi
sestä 16 pennistä 20 penniin. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Muutos on 
tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston pää
töksellä vuoden 1984 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Rehuseosverosta annettu laki (1099/82) on osa 
siitä järjestelmästä, jolla rahoitetaan maatalouden 
osuus maatalouden ylituotannon viennistä aiheu
tuvista kustannuksista. 

Lain 4 § :n (507 183) mukaan kananrehuseoksis
ta on suoritettava rehuseosveroa 16 penniä ja 
muista rehuseoksista 12 penniä kilolta. 

Mainitut veromäärät tulivat voimaan vuoden 
1983 kesäkuun 20 päivänä. Nykyisten veroperus
teiden ja kulutusarvioiden mukaan rehuseosveroa 
arvioidaan kertyvän vuonna 1983 noin 65 miljoo
naa markkaa. Vuoden 1984 valtion tulo- ja 
menoarvioesityksessä rehuseosveromäärien on 
edellytetty säilyvän nykyisellään, jolloin veroa on 
arvioitu kertyvän 160 miljoonaa markkaa. Maata
loudelta valmisteveroina ja markkinoimismaksui
na kerättävän osuuden on arvioitu muodostuvan 
kaikkiaan noin 565 miljoonaksi markaksi vuonna 
1984. 

2. Ehdotettu muutos 

Maatalouden markkinointineuvoston marras
kuun 17 päivänä 1983 tekemän esityksen mu
kaan maataloudelta olisi kerättävä vuoden 1984 
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tulo- ja menoarvioesityksessä esitetyn maaran 
lisäksi 86 miljoonaa markkaa. Tämän vuoksi 
markkinointineuvosto esittää maidon vientikus
tannusmaksun korottamista 2, 5 pennillä litralta 
ja kananrehujen rehuseosveron korottamista 4 
pennillä kilolta vuoden 1984 alusta. Lannoiteve
roa ehdotetaan korotettavaksi 5 pennillä kilolta 
vuoden 1984 heinäkuun alusta. Toisaalta sianli
han vientikustannusmaksua tulisi esityksen mu
kaan alentaa 10 pennillä kilolta vuoden 1984 
alusta. 

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan toteu
tettavaksi rehuseosveroa koskeva esitys. Tämän 
mukaisesti kananrehuseosten rehuseosveroa eh
dotetaan koeotettavaksi 4 pennillä eli nykyisestä 
16 pennistä 20 penniin kilolta. Koeotettua veroa 
on tarkoitus periä vuoden 1984 alusta. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetun korotuksen arvioidaan lisäävän re
huseosveron tuottoa noin 10 miljoonalla markalla 
vuonna 1984. Yhteensä rehuseosveroa kertyisi 
siten noin 170 miljoonaa markkaa. 

Ehdotettu korotus nostaisi kananrehujen hin
toja noin 2 prosentilla. 
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4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa anne
taan eduskunnalle esitys laiksi maidon ja sianli
han vientikustannusmaksusta annetun lain 8 §:n 
muuttamisesta. 

5. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan välittömästi 
sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt esityk
sen. 
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Rehuseosveron korotus on tarkoitus saattaa 
voimaan vuoden 1984 alusta rehuseosverosta an
netun lain 9 §:n nojalla annettavalla valtioneu
voston päätöksellä. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus. 

Laki 
rehuseosverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rehuseosverosta 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun 
lain 4 §,sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa laissa (507/83), näin kuuluvaksi: 

4 § 
Rehuseosveroa on suoritettava kananrehuseok

sista 20 penniä kilolta ja muista rehuseoksista 12 
penniä kilolta. 

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 1984. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOMSTO 

päivänä 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
rehnseosverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rehuseosverosta 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun 
lain 4 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa laissa (507 183 ), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Rehuseosveroa on suoritettava kananrehuseok

sista 16 penniä kilolta ja muista rehuseoksista 12 
penniä kilolta. 

Ehdotus 

4 § 
Rehuseosveroa on suoritettava kananrehuseok

sista 20 penniä kilolta ja muista rehuseoksista 12 
penniä kilolta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1984. 

päivänä 




