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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valmisteverotusta koskevia säännöksiä ehdote
taan yksinkertaistettavaksi siten, että valmisteve
ro, hinnanero ja hinnanerokorvaus määrättäisiin 
veron perusteena olevalta täydeltä yksiköitä jättä
mällä täyden yksikön yli menevät osat huomioon 
ottamatta. Toimivalta veron lykkäyksen myöntä-

misessä ehdotetaan siirrettäväksi tullihallitukselta 
valtiovarainministeriölle. Lisäksi ehdotetaan eräi
tä sanonnallisia tarkistuksia. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti sen 
jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Valmisteverotuslaista (558/74) puuttuu vero
velvollista koskeva säännös siitä, millä tarkkuu
della eri valmisteverojen perusteena olevat toimi
tusmäärät on ilmoitettava ja vastaavasti piiritulli
kamaria koskeva säännös siitä millä tarkkuudella 
valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus on 
määrättävä. Valmisteverotuksessa tällä hetkellä 
käytettävät yksiköt ovat kilo, tonni, litra, kilo
wattitunti, normaalikuutiometri ja markka. Val
mistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus määrä
tään nykyisin myös yksikön osalta, minkä vuoksi 
verovelvolliset ilmoittavat verokauden aikana val
mistuspaikalta vietyjen tuotteiden määrät myös 
yksikön osina. 

Verotuksen yksinkertaistamiseksi ehdotetaan 
valmisteverotuslain 9 §:ään lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan valmistevero, hinnanero ja hin
nanerokorvaus määrätään siten, että kunkin tuo
teryhmän osalta otetaan huomioon vain täydet 
yksiköt jättämällä yli menevät osat huomioon 
ottamatta. Tällöin myös verovelvollinen antaisi 
veroilmoituksensa täysin yksiköin. Menettely kos
kisi vain kunkin tuoteryhmän toimitusten yhteis-
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määrää. Veroilmoituksen perusteena olevat yksit
täiset tuotetoimitukset otettaisiin edelleen vero
kauden yhteismääriä laskettaessa huomioon yksi
kön osina. Muutos olisi tarkoituksenmukainen 
myös kotimaisessa valmisteverotuksessa nykyisin 
käytettävän atk-sovellutuksen kannalta. 

Valmisteverotuslain 4 luvun otsikossa ja 9 §:ssä 
käytetään valmisteveron ohella vain termiä hin
nanerokorvaus. Elintarviketuotteiden valmisteve
rosta annetun lain (868/79), virvoitusjuomave
rosta annetun lain (870/79) ja olutverosta anne
tun lain (877 /79) mukaista hinnanerojen kor
vausmenettelyä muutettiin vuoden 1983 alusta 
siten, että kotimainen valmistaja on oikeutettu 
ottamaan verotuksessa vähennyksenä huomioon 
tuotteiden valmistukseen käytettyjen raaka-ainei
den kotimaisen hinnan ja maailmanmarkkina
hinnan välisen eron. Valtiovarainministeriö vah
vistaa hinnaneron. Hinnanerokorvausta taas voi
daan elintarviketuotteiden valmisteverosta anne
tun lain 9 §:n 2 momentin mukaan suorittaa 
verottomien toimitusten osalta kotimaiselle val
mistajalle sen mukaan kuin valtioneuvosto mää
rää. 

Jotta valmisteverotuslain sanamuoto vastai[i 
edellä selostettua muutosta, ehdotetaan lain 4 
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luvun otsikkoa ja 9 §:ää muutettavaksi siten, että 
niihin lisätään sana hinnanero. 

Valmisteverotuslain 42 §:n 2 momentin mu
kaan tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk
sesta myöntää lykkäystä veron maksamisesta. Lyk
käys myönnetään valtiovarainministeriön määrää
millä ehdoilla (valtiovarainministeriön päätös 
658/82). Valmisteverotuksessa on usein kysymyk
sessä valtiontaloudellisesti merkittävät veromää
rät, joiden maksamisen lykkäämisessä olisi syytä 
ottaa huomioon muun muassa valtion maksuval
mius. Koska valtiontaloudellisesti merkittävät 
asiat yleensä käsitellään ministeriötasolla, ehdote
taan, etta myös valmisteveron lykkäyksen myön
tämisessä toimivalta siirretään tullihallitukselta 
valtiovarainministeriölle. 

2. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Tulliverolakiin valmistellaan parhaillaan pal
jousyksikön ilmoittamista koskevaa säännöstä. 
Pääsääntöisesti se vastaisi edellä selostettua val
misteverotuslakiin ehdotettua säännöstä, jonka 
mukaan yksikön yli menevät osat jätetään huo
mioon ottamatta. Eräissä poikkeustapauksissa ku
ten matkustajien ja alusten henkilökunnan tuo-

misissa paljoustulli laskettaisiin todellisen pal
jousyksikön mukaan. Näitä poikkeuksia sovelle
taan valmisteverotuslain 1 §:n 4 momentin 
(1021182) mukaan myös valmisteveroja maahan
tuonnin yhteydessä määrättäessä. 

Tulliverolakiin ehdotetaan otettavaksi myös 
maksunlykkäyssäännös, jonka mukaan valtiova
rainministeriö voisi erityisistä syistä myöntää lyk
käystä tullin ja muun maahantuonnin yhteydessä 
kannettavan veron maksamisesta. Muihin verola
keihin kuten liikevaihtoverolakiin ja auto- ja 
moottoripyöräverolakiin on valmisteilla muutok
set, joiden mukaan valtiovarainministeriö voisi 
veronkantoviranomaiselta ja verohallitukselta ot
taa veronlykkäysasian päätettäväkseen. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia vai
kutuksia. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti sen 
jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotus
lain (558/74) 4 luvun otsikko, 9 § ja 42 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun otsikko ja 9 § 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1021/82) ja 42 §:n 2 momentti 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (619/82), näin kuuluviksi: 

4 luku 

Valmisteveron, hinnaneron ja hinnanerokorvauk
sen määrääminen 

9 § 
Valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus 

vahvistetaan, jollei asianomaisessa valmistevero
laissa tai sen nojalla ole toisin säädetty, sinä 
päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, 
jona tuote on viety valmistuspaikalta. 

Valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus 
kultakin verokaudelta määrätään niistä tuotteis
ta, jotka sen verokauden aikana on viety valmis
tuspaikalta. 

Valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus 
määrätään tuoteryhmittäin valmisteveron perus
teena olevalta yksiköitä jättämällä täyden yksikön 
yli menevät osat huomioon ottamatta. 

Verovelvollinen on oikeutettu vähentämään 
hinnanerokorvauksen verokaudelta suoritettavas
ta valmisteverosta. Jos vähennettävä määrä on 
verokaudelta suoritettavaa valmisteveroa suurem
pi, maksetaan veron ylittävä hinnanerokorvauk
sen osa valtion varoista verovelvolliselle. 

42 § 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä ha-
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain (1043/74) 11 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä joulukuuta 
1982 annetulla lailla (870/ 82), näin kuuluvaksi: 

11§ 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suori

tettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Investointi

pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, Ke
hitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön 
rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja Oy 
Suomen Ongelmajäte, 

2) kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, 
sairaus- ja hautausavustuskassa, valtakunnallinen 
työttömyyskassa, työttömyyskassojen keskuskassa, 
tukirahasto ja erorahasto sekä 

3) kunnan alueeliansa tapahtuvaa asuntojen 
hankintaa, omistamista ja vuokralle antamista 
varten perustama osakeyhtiö, joka täyttää 2 mo
mentissa mainitut edellytykset. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu 
osakeyhtiö on tulon ja varallisuuden perusteella 

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1984 

suoritettavasta verosta vapaa, jos sen kaikki osak
keet ovat olleet perustamisesta lähtien kunnan 
omistuksessa eikä yhtiö jaa tai ole jakanut osin
koa. Verovapauden edellytyksenä on myös, että 
yhtiö ei harjoita muuta kuin 1 momentin 3 
kohdassa mainittua toimintaa, eikä asuin
huoneistojen hallintaan oikeuttavien asunto-osa
keyhtiön osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyt
töön varattujen kiinteistöjen lisäksi omista muuta 
kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omai
suutta. Asuntojen vuokrauksessa yhtiön on nou
datettava kunnan vahvistamia asukasvalintape
rusteita. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain (1043/74) 11 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä joulukuuta 
1982 annetulla lailla (870/82), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

11§ 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suori

tettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Investointi

pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, Ke
hitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön 
rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja Oy 
Suomen Ongelmajäte, sekä 

2) kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, 
sairaus- ja hautausavustuskassa, valtakunnallinen 
työttömyyskassa, työttömyyskassojen keskuskassa 
ja tukirahasto sekä erorahasto. 

Ehdotus 

11§ 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suori

tettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Investointi

pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, Ke
hitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön 
rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja Oy 
Suomen Ongelmajäte, 

2) kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, 
sairaus- ja hautausavustuskassa, valtakunnallinen 
työttömyyskassa, työttömyyskassojen keskuskassa, 
tukirahasto ja erorahasto sekä 

3) kunnan alueeliansa tapahtuvaa asuntojen 
hankintaa, omistamista ja vuokralle antamista 
varten perustama osakeyhtiö, joka täyttää 2 mo
mentissa mainitut edellytykset. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu 
osakeyhtiö on tulon ja varallisuuden perusteella 
suoritettavasta verosta vapaa, jos sen kaikki osak
keet ovat olleet perustamisesta lähtien kunnan 
omistuksessa eikä yhtiö jaa tai ole jakanut osin
koa. Verovapauden edellytyksenä' on myös, että 
yhtiö ei harjoita muuta kuin 1 momentin 3 
kohdassa mainittua toimintaa, ezkä asuin
huoneistojen hallintaan oikeuttavien asunto-osa
keyhtiön osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyt
töön varattujen kiinteistöjen lisäksi omista muuta 
kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omai
suutta. Asuntojen vuokrauksessa yhtiön on nou
datettava kunnan vahvistamia asukasvalintape
rusteita. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen keTTan 
vuodelta 1984 toimiteltavassa verotuksessa. 
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kemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää lyk
käystä veron maksamisesta. 

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 

3 

päivänä 
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Liite 

Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotus
lain (558/74) 4 luvun otsikko, 9 § ja 42 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun otsikko ja 9 § 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1021/82) ja 42 §:n 2 momentti 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (619/82), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 luku 

Valmisteveron ja hinnanerokorvauksen määrää
rmnen 

9 § 
Valmistevero ja hinnanerokorvaus vahviste

taan, jollei asianomaisessa valmisteverolaissa ole 
toisin säädetty, sinä päivänä voimassa olevien 
säännösten mukaan, jona tuote on viety valmis
tuspaikalta. 

Valmistevero ja hinnanerokorvaus kultakin ve
rokaudelta määrätään niistä tuotteista, jotka sen 
verokauden aikana on viety valmistuspaikalta. 

Verovelvollinen on oikeutettu vähentämään 
hinnanerokorvauksen verokaudelta suoritettavas
ta valmisteverosta. Jos vähennettävä määrä on 
verokaudelta suoritettavaa valmisteveroa suurem
pi, maksetaan veron ylittävä hinnanerokorvauk
sen osa valtion varoista verovelvolliselle. 

42 § 

Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta 
valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla 
myöntää lykkäystä veron maksamisesta. 

Ehdotus 

4 luku 

Valmisteveron, hinnaneron ja hinnanerokor
vauksen määrääminen 

9 § 
Valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus 

vahvistetaan, jollei asianomaisessa valmistevero
laissa tai sen nojalla ole toisin säädetty, sinä 
päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, 
jona tuote on viety valmistuspaikalta. 

Valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus 
kultakin verokaudelta määrätään niistä tuotteis
ta, jotka sen verokauden aikana on viety valmis
tuspaikalta. 

Valmistevero, hinnanero ja hinnanerokorvaus 
määrätään tuoteryhmittäin valmisteveron perus
teena olevalta yksiköitä jättåmållii täyden yksikön 
yli menevät osat huomioon ottamatta. 

Verovelvollinen on oikeutettu vähentämään 
hinnanerokorvauksen verokaudelta suoritettavas
ta valmisteverosta. Jos vähennettävä määrä on 
verokaudelta suoritettavaa valmisteveroa suurem
pi, maksetaan veron ylittävä hinnanerokorvauk
sen osa valtion varoista verovelvolliselle. 

42 § 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä ha
kemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää lyk
käystä veron maksamisesta. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 1984. 

päivänä 


