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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden investointi
varauslain 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lakia selvennettäväksi 
lisäämällä säännöksiä siitä, minä verovuonna in
vestointivarausta on käytettävä laissa tarkoitettu-

jen hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusme
noihin. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Vuoden 1983 alusta voimaan tulleen maata
louden investointivarauslain (1103/82) 7 §:n mu
kaan investointivaraosta saadaan käyttää sellais
ten maatalouden investointien hankinta- ja pe
rusparannusmenoihin, jotka maatilatalouden tu
loverolain (543/67) 8, 9 ja 10 §:n mukaan 
vähennetään vuosipoistoina. Laissa ei sen sijaan 
ole lähemmin mainittu, mikä tietyn investoinnin 
suoritusvaihe määrää, minä vuonna investointiva
raosta voidaan siihen investointiin käyttää. Lain 6 
§:ssä on määräys vain varauksen viimeisestä käyt
tövuodesta. 

Maatalouden tuloverolain mukaan verovuonna 
hankitusta koneesta tehdään poistot samana 
vuonna koneen koko hinnasta, vaikka huomatta
va osa maksettaisiin vasta seuraavana vuonna. 
Poistojen tekeminen rakennuksista ja salaojista 
taas aloitetaan sinä vuonna, jona rakennus tai 
salaojitus on valmistunut. Näiden hyödykkeiden 
hankinta- ja perusparannusmenot selvitetään ve
roilmoituksessa maksuvuodesta riippumatta sen 
vuoden menoina, jolloin poistojen tekeminen 
niistä aloitetaan. 

Voimassa olevan lain mukaan olisi mahdollis
ta, että esimerkiksi vuonna 1984 hankitun trakto
rin hankintamenoihin käytettäisiin varausta vasta 
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vuonna 1987. Verovalmistelussa aiheutuisi kui
tenkin vaikeuksia, kun olisi selvitettävä, kuinka 
paljon traktorin hankintamenoa on vuonna 1987 
vielä jäljellä. Tämän ylimääräisen selvitystyön 
välttämiseksi ehdotetaan lakia selvennettäväksi 
siten, että investointivaraosta on käytettävä ko
neiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoihin 
sinä verovuonna, jona tällainen hyödyke on han
kittu. Rakennusten ja salaojien hankinta- ja pe
rusparannusmenoihin olisi varausta käytettävä jo
ko rakennustöiden aloittamisvuonna tai vaihto
ehtoisesti niiden valmistumisvuonna, jolloin 
poistojen tekeminen alkaa. Kun maatalousraken
nusten rakentaminen usein ajoittuu useammalle 
kalenterivuodelle, on pidettävä kohtuullisena, 
että verovelvollisella on mahdollisuus valita, 
käyttääkö hän varausta jo rakennustöiden aloitta
misvuonna. Tietyn peltolohkon salaojitustyöt 
suoritetaan käytännössä sen sijaan saman kalente
rivuoden aikana, joten varauksen käyttäminen 
salaojitusmenoihin tapahtuisi töiden suorittamis
vuonna eli samana vuonna, jona poistojen teke
minen niistä alkaa. Myös ennen rakennus- ja 
salaojitustöiden aloittamisvuotta hankittujen ra
kennus- ja salaojitustarvikkeiden hankintamenoi
hin voitaisiin varausta käyttää vasta töiden suorit
tamisvuonna. Varauksen käyttäminen hankinta
ja perusparannusmenoihin edellä mainitulla ta
valla olisi tarkoituksenmukaista sekä veroilmoi-
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tuksen laatimisen että verotuksen toimittamisen 
kannalta. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maata
louden investointivarauslain 7 §:n 2 momenttiin 
otettavaksi säännökset siitä, että investointiva
rausta on käytettävä lain 7 §: n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja perusparan
nusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödyke on 
hankittu, sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin 
hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä vero
vuonna, jona hyödykkeen rakennustyö on aloitet
tu tai se on valmistunut. Pykälän nykyinen 2 
momentti ehdotetaan siirrettäväksi uudeksi 3 
momentiksi. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta ve
ronsaajien tuloihin. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Lakia sovellettai
siin ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitet
tavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatalouden investointivarauslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 7 §:n 

2 momentti, ja 
lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

7 § 

Investointivarausta on käytettävä 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja peruspa
rannusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödyke 
on hankittu, sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin 
hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä vero
vuonna, jona hyödykkeen rakennustyö on aloitet
tu tai se on valmistunut. 

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1984 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut hankinta- ja 
perusparannusmenot eivät ole vähennyskelpoisia 
käytettyä varausta vastaavalta osalta. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vanä 
kuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
maatalouden investointivarauslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 7 §:n 

2 momentti, ja 
lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 

Edellä tarkoitettujen hyödykkeiden hankinta
ja perusparannusmenot eivät ole vähennyskelpoi
sia käytettyä varausta vastaavalta osalta. 

Investointivarausta on käytettävä 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja peruspa
rannusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödyke 
on hankittu, sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin 
hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä vero
vuonna, jona hyödykkeen rakennustyö on aloitet
tu tai se on valmistunut. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut hankinta- ja 
perusparannusmenot eivät ole vähennyskelpoisia 
käytettyä varausta vastaavalta osalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1984 toimiteltavassa verotuksessa. 




