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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 4 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi 
rehujen ja lannoitteiden liikevaihtoverotusta. La· 

ki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun 
eduskunta on hyväksynyt lain. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä 

Rehut ja lannoitteet ovat yleistä verokantaa 
lievemmin verotettuja eli osittaisverollisia tavaroi
ta. Rehujen ja lannoitteiden lievempi verotus on 
toteutettu säätämällä liikevaihtoverolain 4 § :n 2 
momentissa niiden myynti liikevaihtoverotto
maksi, kun myyjänä on tavaran alkuperäinen 
valmistaja, esimerkiksi rehu- tai lannoitetehdas. 
Samoin on niiden maahantuonti liikevaihtovero
tonta. Verovelvollisella ostajalla, esimerkiksi 
kauppaliikkeellä, on kuitenkin lain 18 §:n 1 
momentin nojalla oikeus vähentää alkuperäiseltä 
valmistajalta verotta ostettujen tai itse maahan
tuotujen, myyntitarkoitukseen hankittujen rehu
jen ja lannoitteiden ostohinta myyntinsä verotus
arvoa laskettaessa. Rehujen ja lannoitteiden ku
luttajalta veloitettu hinta sisältää mainitun vä
hennysoikeuden vuoksi liikevaihtoveroa ainoas
taan jälleenmyyntipalkkioiden osalta. 

1.2. Rehut 

Liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentissa on 
lievemmän verokohtelun alaiset rehut ja rehutar
koituksiin käytettävät tavarat määritelty seuraa
vasti: jauhatusjätteet, rehuselluloosa, rehukiven-
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natsameet, väki- ja vitamiinirehut, kotieläinten 
ruokinnassa käytettävät teollisuuden jäteaineet, 
rehunsäilöntäaineet, yksinomaan tarhaturkis
eläinten ruokinnassa käytettävät rehuseokset, va
laanliha, rehukala sekä kala- ja teurastusjätteet. 

Voimassa olevassa rehu- ja lannoitelaissa (335/ 
68) rehulla kuitenkin tarkoitetaan kaikkia myytä
vänä olevia tai myytyjä aineita, jotka on tarkoi
tettu käytettäväksi eläinten ruokana taikka eläin
ten ruoan valmistus- tai lisäaineina. 

Apteekkitavaralain 2 §:n muuttamisesta anne
tun lain (401/82) mukaan apteekkitavaralaki ei 
koske lääkeaineita ja -valmisteita siltä osin kuin 
niitä käytetään rehu- ja lannoitelaissa tarkoitet
tuina rehun lisäaineina. Tällaiset valmisteet ovat 
rehu- ja lannoitelaissa tarkoitettuja rehun lisäai
neita. Tämän vuoksi rehuvitamiinien myynti ja 
maahantuonti ei apteekkitavaralain muutoksen 
jälkeen ole enää voinut tapahtua verotta apteek
kitavaroita koskevan liikevaihtoverolain 4 §:n 3 
momentin nojalla, mistä seikasta on aiheutunut 
verotuksellisia ongelmia. Rehuvitamiinien ja 
muiden sellaisten aineiden liikevaihtoverolain 4 
§:n 2 momentin mukainen verottomuus taas 
riippuu viimeaikaisen verotus- ja oikeuskäytän
nön mukaan toisaalta valmisteen vitamiinipitoi
suudesta ja toisaalta siitä, voidaanko valmistetta 
sellaisenaan käyttää eläinten ruokintaan. Tällai
nen rajanveto on käytännössä hankala. Rehuki
vennäisaineiksi puolestaan on viimeaikaisessa ve-
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rotus- Ja oikeuskäytännössä hyväksytty vain ne 
aineet Ja valmisteet, jotka sellaisenaan voidaan 
käyttää eläinten ruokintaan. Käytännössä jaottelu 
toisaalta rehujen valmistuksessa käytettäviin val
mistus- ja lisäaineisiin ja toisaalta eläinten ruo
kintaan sellaisenaan käytettäviin aineisiin on ol
lut hankalaa. 

Liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentin mukai
set rehunimikkeet poikkeavat oleellisesti rehu- ja 
lannoitelain mukaisesta rehujen määrittelystä. 
Liikevaihtoverolaissa käytetyt nimikkeet ovat li
säksi osaksi vanhentuneita, osaksi epäjohdonmu
kaisia ja osaksi päällekkäisiä, minkä vuoksi niitä 
on tarpeellista muuttaa rehulainsäädännön käsit
teitä paremmin vastaaviksi. 

1.3. Lannoitteet 

Liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentissa on 
osittaisverolliset lannoitteet määritelty seuraavas
ti: lannoitteet, maanviljelyskalkki sekä lannoitet
tu ja lannoittamaton kasvuturve. 

Rehu- ja lannoitelaissa lannoitteella puolestaan 
tarkoitetaan kaikkia myytäväksi valmistettuja tai 
kerättyjä aineita, jotka on tarkoitettu käytettä
väksi lannoitus- tai kalkitusaineina taikka lan
noitteiden vaikutustehoa parantavina lisäaineina. 

Nykyisessä verotuskäytännössä lannoitteita kos
kevat hankaluudet liittyvät ensisijaisesti lannoit
teiden raaka-aineiden maahantuontiin ja myyn
tiin. Liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuiksi tavaroiksi hyväksytään vain sellaiset 
lannoitteiden raaka-aineet, joita voidaan myös 
sellaisenaan käyttää lannoitteina. Hankaluuksia 
on omiaan lisäämään se, että osaa lannoitteiden 
raaka-aineina käytettävistä tavaroista voidaan 
käyttää myös muihin kuin lannoitetarkoituksiin. 

Lannoitteiden verottamisen yksinkertaistami
nen siten, että myös lannoitteiden raaka-aineet 
säädetään liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuiksi tavaroiksi, on tarpeellista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Rehutehtaalla on oikeus liikevaihtoverolain 18 
§:n 1 momentin mukaan vähentää myynnin 
verotusarvoa laskettaessa verottomien alkutuottei
den ja verotta hankittujen lain 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitettujen tavaroiden ostohinta. Koska 
rehujen edelleenmyynti on verotonta, jäisi rehun 
hintaan ilman erityisjärjestelyjä verotta hankittu
jen hyödykkeiden ostovähennyksen kautta saatu 
etu. Tämän vuoksi liikevaihtoverolain 18 §:n 2 
momentissa on säädetty, että rehutehtaan on 
rehua myydessään suoritettava tehdyn vähennyk
sen määrästä veroa. Käytännön syistä valtiova
rainministeriöllä on oikeus vahvistaa ne perus
teet, joiden mukaan tehdyn vähennyksen määrä 
lasketaan. Viimeksi tämä on tehty päätöksellä 
( 415183 ), jossa on muun muassa rehujen osalta 
vahvistettu tehdyn vähennyksen määrää osoitta
vat prosenttimäärät myyntihinnasta. Kun rehun 
raaka- ja lisäaineiden myynti myös siltä osin kuin 
niitä ei ole katsottu lain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuiksi tavaroiksi nyt ehdotetaan säädettä
väksi verottomaksi ja osto vähennyskelpoiseksi, on 
samassa yhteydessä aiheellista muuttaa vastaavasti 
niitä valtiovarainministeriön päätöksessä vahvis
tettuja perusteita, joiden mukaan tehdyn vähen
nyksen määrä rehujen osalta lasketaan. Siten 
rehujen liikevaihtoverotusmenettelyyn ehdotetut 
muutokset eivät vaikuta liikevaihtoveron tuot
toon. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Rehut 

Jauhatusjätteiden mainitseminen liikevaihtove
rolain 4 §:n 2 momentissa on tarpeetonta, koska 
jauhatusjätteet ovat lainkohdassa mainittuja ko
tieläinten ruokinnassa käytettäviä teollisuuden 

jäteaineita. Tällaisina Jateaineina on pidetty 
myös kala- ja teurastusjätteitä. Rehuselluloosaa ei 
nykyisin käytetä eläinten ruokintaan, minkä 
vuoksi senkin mainitseminen lainkohdassa on 
tarpeetonta. Nimikkeet ehdotetaan tämän vuoksi 
poistettavaksi liikevaihtoverolaista. 

Nykyisen rehulainsäädännön mukaan ei väki
rehuja voida erottaa erilliseksi rehulajikseen. Vä-
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kirehu-nimikkeen käyttäminen liikevaihtovero
laissa ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista. 
Rehulainsäädäntö ei myöskään tunne liikevaihto
verolain vitamiinirehut -nimikettä. Liikevaihtove
rolain 4 §:n 2 momentissa mainitut väki- ja 
vitamiinirehut korvattaisiin tämän vuoksi rehu
seokset-nimikkeellä. Tarhaturkiseläinten ruokin
nassa käytettävien rehuseosten erikseen mainitse
minen on niin ikään tarpeetonta, koska nämäkin 
voidaan korvata yleisellä rehuseos-nimikkeellä. 

Liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentissa maini
taan edelleen rehukivennäisaineet ja rehunsäilön
täaineet mutta ei muita rehujen valmistus- tai 
lisäaineita. Tämän vuoksi rehukivennäisaineet ja 
rehunsäilöntäaineet korvattaisiin rehun lisäaineet 
-nimikkeellä. 

Teollisuuden jäteaine -nimike sinänsä ehdote
taan edelleen mainittavaksi, jotta jäteaineiden 
nykyinen verotuskohtelu säilyisi. 

Rehukala on lisätty lain 4 §:n 2 momenttiin, 
jotta eräiden liikevaihtoverolain 4 §:n 1 momen
tissa mainitsemattomien, rehutarkoitukseen käy
tettävien kalojen, esimerkiksi mintai-kalan, liike
vaihtoverottomuus toteutuisi. Tämän vuoksi ni
mikkeen säilyttäminen edelleen on perusteltua. 

Valaanliha poistettaisiin lainkohdasta, koska 
sen maahantuonti on lailla (1112/82) kielletty. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että re
hujen osalta liikevaihtoverolain 4 §:n 2 moment
tia muutettaisiin koskemaan rehuja ja rehuseok
sia sekä niiden valmistus- ja lisäaineita. Säännök
sen nykyisistä nimikkeistä ehdotetaan edelleen
kin mainittavaksi kotieläinten ruokinnassa käy
tettävät teollisuuden jäteaineet ja rehukala, jotta 
niiden nykyinen verotuskohtelu säilyisi. Liike
vaihtoverolain 4 §:n 2 momenttia sovellettaisiin 
tällöin samoihin aineisiin ja valmisreisiin kuin 
rehu- ja lannoitelain rehuja koskevia säännöksiä, 

kuitenkin niin, että liikevaihtoverottomuus kos
kisi samalla tavoin kuin nykyisin myös eräitä 
sellaisia tuotteita, jotka rehulainsäädännön eri
tyissäännöksillä on suljettu rehu- ja lannoitelain 
soveltamisalan ulkopuolelle. 

1.2. Lannoitteet 

Koska liikevaihtoverolain nykyiset lannoiteni
mikkeet eivät ole aiheuttaneet verotuskäytännös
sä hankaluuksia, säilytettäisiin ne sellaisinaan. 
Liikevaihtoverolain 4 §:n 2 momentissa tarkoite
tuiksi tavaroiksi ehdotetaan säädettäväksi kuiten
kin lannoitteiden lisäksi myös lannoitteiden 
raaka- ja lisäaineet. Raaka- ja lisäaineiden verot
tomuus olisi riippuvainen niiden käyttötarkoituk
sesta. 

2. Voimaan tulo 

Ehdotettuja säännöksiä edellä esitetyllä tavalla 
tarkastetussa muodossaan sovellettaisiin niihin 
rehuihin ja lannoitteisiin sekä niiden raaka- ja 
lisäaineisiin, jotka on toimitettu tai luovutettu 
tullivalvonnasta lain voimaantulopäivänä tai sen 
jälkeen. 

3. Säätämisjärjestys 

Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotuksen 
käsittely ei edellytä valtiopäiväjärjestyksen 
68 §:ssä säädettyä menettelyä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liikevaihtoverolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1064/74), 
näin kuuluvaksi: 

4 § 

Verotonta on myös seuraavien tavaroiden 
myynti, kun myyjänä on tavaran alkuperäinen 
valmistaja, ja niiden maahantuonti: 

1) lannoitteet tai niiden valmistuksessa käytet
täväksi tarkoitetut raaka- ja lisäaineet, maanvilje
lyskalkki sekä lannoitettu ja lannoittamaton kas
vuturve; sekä 

2) rehut ja rehuseokset tai niiden vaimistuk-

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984 

sessa käytettäväksi tarkoitetut raaka- ja lisäaineet, 
eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteai
neet sekä rehukala. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 198 , ja sitä sovelletaan tavaraan, joka on 
toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1064/74), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Verotonta on myös seuraavien tavaroiden 
myynti, kun myyjänä on tavaran alkuperäinen 
valmistaja, ja niiden maahantuonti: 

lannoitteet ja maanviljelyskalkki, lannoitettu 
ja lannoittamaton kasvuturve, jauhatusjätteet, 
rehuselluloosa, rehukivennäisaineet, väki- ja vita
miinirehut, kotieläinten ruokinnassa käytettävät 
teollisuuden jäteaineet, rehunsäilöntäaineet sekä 
yksinomaan tarhaturkiseläinten ruokinnassa käy
tettävät rehuseokset, valaanliha, rehukala sekä 
kala- ja teurastusjätteet. 

Verotonta on myös seuraavien tavaroiden 
myynti, kun myyjänä on tavaran alkuperäinen 
valmistaja, ja niiden maahantuonti: 

1) lannoitteet tai niiden valmistuksessa käytet
täväksi tarkoitetut raaka- ja lisäaineet, maanvilje
lyskalkki sekä lannoitettu ja lannoittamaton kas
vuturve; sekä 

2) rehut ja rehuseokset tai mi"den valmistuk
sessa käytettäväksi tarkoitetut raaka- ja lisäaineet, 
eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteai
neet sekä rehukala. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , ja sitä sovelletaan tavaraan, joka on 
toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 




