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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan polttoaineiden verotus
järjestelmää muutettavaksi siten, että kivihiilen 
ja vastaavien tavaroiden sekä ydinvoima-aine-ele
menttien verotus toteutettaisiin valmisteverotuk
sen asemesta liikevaihtoverotuksella. Pienyrittäjil
le maksettavien huojennuspalautusten markka-

määriä ehdotetaan oleellisesti korotettavaksi. Ve
ronkantopalkkion maksamisesta ehdotetaan luo
vuttavaksi. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 198 5. Laki on tarkoitus saattaa 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

1.1. Kivihiili ja vastaavat tavarat sekä ydin
voima-aine-elementit 

Polttoaineet olivat nykyisen liikevaihtoverolain 
mukaan aluksi vuoden 1964 alusta lukien pää
osin liikevaihtoveron alaisia tavaroita. Kun liike
vaihtovero on prosentuaalinen vero, tuontihin
noissa tapahtuneet muutokset vaikuttivat välittö
mästi liikevaihtoveron määrään. Veronnousu lisä
si siten vähittäishintaan kohdistuvaa painetta. 
Polttoöljyjen ja muidenkin polttoaineiden hinto
jen noustua voimakkaasti ei polttoaineiden hin
toihin sidottua verojärjestelmää enää pidetty tar
koituksenmukaisena. Tästä syystä muutettiin 
polttoaineiden verotusta 19 päivänä huhtikuuta 
1974 annetulla lailla (301174) 1 päivästä touko
kuuta 1974 lukien siten, että ne vapautettiin 
liikevaihtoverosta ja säädettiin samalla pennimää
räisen valmisteveron alaisiksi. Koska polttoaineet 
edellä mainitun verojärjestelmän muutoksen jäl
keen säännönmukaisesti olivat liikevaihtoverotto-
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mia tavaroita, vapautettiin myös ydinvoimaloi
den polttoaineena käytettävät ydinvoima-aine
elementit liikevaihtoverosta 23 päivänä joulukuu
ta 1976 annetulla lailla (1041/76) lisäämällä ne 
liikevaihtoverolain 3 §:n 1 momentin f kohtaan 
sisällytettyyn verottomien polttoaineiden luette
loon. Valmisteverotuksen piiriin ydinvoima-aine
elementit sisällytettiin vuoden 1982 alusta säätä
mällä ne polttoaineveron alaiseksi. 

Kivihiilen valmistevero vastasi aluksi verojärjes
telmän muutoshetkellä vuonna 1974 voimassa 
olleiden hintojen mukaista liikevaihtoveron mää
rää. Vuoden 1984 heinäkuun alusta lukien kivi
hiilen valmistevero on ollut 32,04 markkaa ton
nilta, mikä vastaa noin 13 prosenttia kivihiilen 
tuontihinnasta. Samasta ajankohdasta lukien 
ydinvoima-aine-elementtien vero on ollut 12 pro
senttia tuontihinnasta. 

Vuoden 1985 tulo- ja menoarvion rahoitus 
edellyttää tiettyjen polttoaineiden veroperustei
den korottamista yleistä 5 prosentin tasoa enem
män. Hintakehityksen valossa hallitus katsoo tar
koituksenmukaiseksi ehdottaa lisättäväksi kivihii
len verotusta nykyisestään. Kivihiilen reaalihinta 
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on laskenut noin 50 prosenttia esimerkiksi vuo
den 1981 tasosta. Fiskaalisin perustein ehdote
taan myös ydinvoima-aine-elementtien verotusta 
muutettavaksi vastaavasti. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että kivihiili, brike
tit ja muut kivihiilestä valmistetut kiinteät polt
toaineeet, ruskohiili, ruskohiilibriketit sekä kivi
hiilestä tai ruskohiilestä valmistettu koksi ja puo
likoksi sekä ydinvoima-aine-elementit saatetaan 
valmisteverotuksen asemesta liikevaihtoverotuk
sen piiriin ensi vuoden alusta lukien. Tällöin 
niistä kannettava vero nousisi 19,05 prosenttiin 
tuontihinnasta. 

1.2. Huojennuspalautus 

Pienyrittäjien liikevaihtoverotukselliseen ase
maan kiinnitettiin erityistä huomiota heti nykyi
sen liikevaihtoverolain tultua voimaan. Tällöin 
todettiin, että heidän asemansa helpottaminen 
oli toteutettavissa tarkoituksenmukaisemmin ve
ronpalautusjärjestelmän avulla kuin verovapautta 
koskevia säännöksiä laajentamalla. 

Tässä tarkoituksessa lisättiin liikevaihtoverola
kiin 30 päivänä joulukuuta 1965 annetulla lailla 
(735/65) uusi 55 b §,jonka mukaan vähittäisve
rovelvollisten luetteloihin merkityille luonnolli
sille henkilöille voitiin jälkikäteen viranomais
aloitteisesti palauttaa veronhuojennuksena edelli
sen kalenterivuoden aikana suoritetut tiettyä 
määrää vähäisemmät verot kokonaan ja sitä suu
remmat osittain. Lainkohdassa vahvistetut mark
kamäärät ovat edelleenkin muuttamattomina 
voimassa. Verovelvollisella on oikeus saada suo
rittamansa vero kokonaan takaisin, milloin suori
tettavaksi vahvistettujen verojen yhteismäärä vä
hennettynä palautettavaksi ehkä vahvistettujen 
verojen määrällä on kalenterivuodelta enintään 
300 markkaa. Jos sanotuin tavoin lasketun veron 
yhteismäärä kalenterivuodelta on yli 300 markkaa 
ja enintään 486 markkaa, verovelvolliselle huo
jennuspalautuksena maksettavan veron määrä on 
se erotus, joka saadaan, kun 500 markasta vähen
netään laskettu vero ja näin saatu erotus kerro
taan kertoimella 1, 5. 

Veronpalautuksesta pääsevät osallisiksi samo
jen perusteiden mukaan verovelvolliset pienyrit
täjät, toimivatpa he millä elinkeinoelämän alalla 
tahansa. Kun puheena olevat pienyrittäjät ovat 
verovelvollisia ja maksavat myynnistään veron 
kuukausittain, ei järjestelmä ole aiheuttanut hin
takilpailuhäiriöitä. Palautusjärjestelmässä ei pien
yrittäjille synny sellaisia vaikeuksia kuin mitä 

heille käytännössä aiheutuisi esimerkiksi hinnoit
telussa, jos verovelvollisuus tai hintaan sisällytet
tävän veron suuruus olisi kytketty vaikkapa työn
tekijäin lukumäärään, joka saattaa vaihdella, tai 
vuotuisen liikevaihdon suuruuteen, josta vuoden 
alkupuolella ei vielä voi olla tietoa. Kun huojen
nuspalautusta saavat pienyrittäjät ovat verovelvol
lisia, vero ei ketjuunnu silloinkaan, kun myynti 
kuluttajille tapahtuu jälleenmyyjien välityksellä. 

Vuonna 1966 huojennuspalautusta saavien ve
rovelvollisten lukumäärä oli 14 676 ja huojennus
palautusten markkamäärä oli yhtensä 2 087 667 
markkaa. Vuonna 1982 huojennuspalautusta sai 
enää 2 216 verovelvollista huojennuspalautusten 
markkamäärän ollessa 342 462 markkaa. Kun 
lisäksi otetaan huomioon vuoden 1966 jälkeen 
tapahtunut rahan arvon muuttuminen, ei huo
jennuspalautuksilla nykyisessä muodossaan ole 
käytännön merkitystä. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että huo
j ennuspalautusten markkamääriä koeotettaisiin 
vuoden 1985 alusta lukien. Vahvistettu vero 
kalenterivuodelta palautettaisiin kokonaisuudes
saan takaisin verovelvolliselle luonnolliselle hen
kilölle, jos vahvistettujen verojen määrä kalente
rivuodelta on enintään 1 500 markkaa. Vahviste
tun veron määrän ollessa yli 1 500 markkaa 
mutta enintään 2 440 markkaa, olisi palautus 
osittainen. Myös liikevaihtoverolainsäädännön 
tarkistamistaimikunta (komiteanmietintö 
1983: 87) on ehdottanut huojennuspalautusta 
laajennettavaksi. 

1.3. Veronkantopalkkio 

Ennen nykyisen liikevaihtoverolain saatamistä 
olivat liikevaihtoverovelvollisia lähinnä vain teol
liset liikkeet ja työliikkeet. Nykyisen liikevaihto
verolain voimaantulon yhteydessä verovelvollisten 
piiri laajeni siten, että myös varsinaisen kauppa
toiminnan harjoittajat tulivat verovelvollisiksi. 
Verovelvolliset jaettiin tuolloin kahteen ryh
mään. Tukkuverovelvollisia olivat lähinnä tava
ran valmistustoimintaa ja tavaran myyntiä jäl
leenmyyjille harjoittavat liikkeet. Muut verovel
volliset olivat vähittäisverovelvollisia. 

Veron keräämisestä kuluttajilta ja sen edelleen 
tilittämisestä valtiolle katsottiin lähinnä vähittäis
kaupalle aiheutuvan ylimääräisiä hallinnollisia 
kuluja. Tämän vuoksi katsottiin kohtuulliseksi 
maksaa sille valtion varoista veronkantopalkkiota. 
Oikeus veronkantopalkkion saamiseen oli siis 
aluksi vain vähittäisverovelvollisilla. 
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Heinäkuun 1 päivästä 1978 lukien poistettiin 
verovelvollisten jako tukku- ja vähittäisverovel
vollisiin. Tämän vuoksi jouduttiin myös veron
kantopalkkioon oikeutettujen verovelvollisten 
piiri määrittämään uudelleen. Tämä määrittely 
pyrittiin suorittamaan siten, että suurin osa aikai
semmista vähittäisverovelvollisista edelleenkin 
saisi veronkantopalkkiota, kun taas suuret lähin
nä valmistustoimintaa ja tukkukauppaa harjoitta
vat liikkeet jäisivät veronkantopalkkion saajien 
piirin ulkopuolelle. Verotusteknisistä syistä kat
sottiin tarkoituksenmukaisimmaksi asettaa veron
kantopalkkion maksamisen kriteeriksi myynnin 
verotusarvo vuodessa. Liikevaihtoverolain 70 §:n 
mukaan maksetaan veronkantopalkkiota nykyisin 
sellaiselle verovelvolliselle, jonka myynnin vero
tusarvo on enintään miljoona markkaa kalenteri
vuodessa. Kantopalkkion määrä on 2 prosenttia 
verovelvollisen oma-aloitteisesti valtiolle tilittä
mien verojen yhteismäärästä, kuitenkin enintään 
1 500 markkaa. Uutta säännöstä on sovellettu 
vuoden 1978 alusta lukien. 

Vastaavanlaista kuluttajien maksettavaksi tar
koitettujen verojen keräystoimintaa harjoittavat 
liikevaihtoverovelvollisten lisäksi myös valmiste
verovelvolliset. Näille kuten myöskään ennakon
pidätysvelvollisille työnantajille ei ole säädetty 
maksettavaksi palkkiota. Muutoinkin on pidettä
vä poikkeuksellisena sitä, että valtion varoista 
maksetaan palkkio lailla asetetun velvollisuuden 
täyttämisestä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
kantopalkkiojärjestelmästä luovuttaisiin tammi
kuun 1 päivästä 1985 lukien kokonaan. 

Kantopalkkioiden poistamista ovat edellyttä
neet myös valtiontalouden tarkastusvirasto vuon
na 1983 ja edellä mainittu liikevaihtoverolainsää
dännön tarkistamistoimikunta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

2.1. Kivihiili ja vastaavat tavarat sekä ydin
voima-aine-elementit 

Lakiehdotuksen mukainen kivihiilen ja ydin
voima-aine-elementtien verotuksen muutos lisäisi 
valtion verotuloja kivihiilen osalta noin 33 mil
joonaa markkaa ja ydinvoima-aine-elementtien 
osalta noin 17 miljoonaa markkaa eli yhteensä 
noin 50 miljoonaa markkaa. Edellä esitetty mer
kitsisi sitä, että liikevaihtoveron tuotto lisääntyisi 
noin 210 miljoonaa markkaa ja polttoaineveron 

tuotto vastaavasti ptenentst nom 160 miljoonaa 
markkaa. 

Ydinvoima-aine-elementtien ja kivihiilen ve
ron korottaminen nostaisi sähkön hintaa noin 0, 1 
penniä kilowattitunnilta. Korotuksen indeksivai
kutus olisi noin 0,01 prosenttia. 

2.2. Huojennuspalautus 

Vuodelta 1983 vahvistettiin veroa enintaan 
1 500 markkaa yhteensä 8 862 verovelvolliselle. 
Näiden verojen yhteismäärä oli 5 539 000 mark
kaa. Näistä verovelvollisista oli luonnollisia hen
kilöitä 5 2 57 ja heidän maksettavakseen vahviste
tun veron yhteismäärä oli 3 389 000 markkaa. 
Koska huojennuspalautusta maksettaisiin edel
leenkin vain luonnollisille henkilöille ja kun 
huojennuspalautuksen markkamäärä olisi 1 500 
markkaa suurempien verojen osalta ehdotetulla 
tavalla osittainen, olisi huojennuspalautusten yh
teismäärä muutoksen jälkeen noin 5 miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

Koska huojennuspalautus suoritetaan vuodelta 
1985 verovelvollisille vasta seuraavan vuoden 
puolella sen jälkeen, kun vero vuodelta 1985 on 
vahvistettu, ei muutos vaikuta liikevaihtoveron 
kertymään vielä vuonna 1985. 

2.3. Veronkantopalkkio 

Vuodelta 1982 maksettiin veronkantopalkkiota 
56 144 verovelvolliselle yhteensä 2 5 348 314 
markkaa. Sellaisia verovelvollisia, jotka saivat 
kantopalkkion enimmäismäärän eli 1 500 mark
kaa, oli yhteensä 5 131 kappaletta. Yksittäisen 
verovelvollisen kannalta katsottuna keskimääräi
nen palkkio on ollut noin 400 markkaa vuodessa. 

Koska veronkantopalkkio vuodelta 1985 mak
settaisiin verovelvollisille vasta vuoden 1986 puo
lella, muutos ei vaikuta liikevaihtoveron kerty
mään vuonna 1985. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa anne
taan eduskunnalle esitys laiksi polttoaineverosta 
annetun lain 4 §:n muuttamisesta, jossa kivihiili 
ja ydinvoima-aine-elementit ehdotetaan vapau
tettavaksi polttoaineverosta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Kivihiili- ja vastaavat tavarat sekä ydin
voima-aine-elementit 

3 §. Kivihiili, briketit ja muut kivihiilestä 
valmistetut kiinteät polttoaineet, ruskohiili, rus
kohiilibriketit sekä kivihiilestä tai ruskohiilestä 
valmistettu koksi sekä ydinvoima-aine-elementit 
saatettaisiin liikevaihtoverollisiksi tavaroiksi pois
tamalla ne liikevaihtoverolain 3 §:n 1 momentin 
f kohdassa olevasta verovapaiden tavaroiden luet
telosta. Tämän jälkeen niiden liiketoiminnan 
muodossa tapahtuvasta myynnistä ja maahan
tuonnista olisi suoritettava liikevaihtoveroa liike
vaihtoverolaissa säädetyllä tavalla. 

Liikevaihtoverolain säännöksiä sovellettaisiin 
kivihiileen ja ydinvoima-aine-elementteihin, mil
loin myyty tavara on toimitettu tai luovutettu 
tullivalvonnasta vuoden 1985 tammikuun 1 päi
vänä tai sen jälkeen. Jos kyseessä on sellainen 
tavara, josta on jo suoritetu valmisteveroa, voisi 
verovelvollinen hakea joko valmisteverotuslain tai 
tulliverolain nojalla valmisteveron palautusta. 

1.2. Huojennuspalautus 

55 a §. Huojennuspalautuksesta säädettäisiin 
liikevaihtoverolain 55 b §:n sijasta lakiin otetta
vassa uudessa 55 a §:ssä. Huojennuspalautusjär
jestelmä olisi samanlainen kuin aikaisemminkin, 
vain markkamääriä korotettaisiin. Siten, jos liike
toiminta on laajuudeltaan sellaista, että valtiolle 
kalenterivuodessa maksettujen verojen määrä on 
enintään 1 500 markkaa, maksettaisiin vero ko-

konaan takaisin. Veron määrän ollessa yli 1 500 
markkaa mutta enintään 2 440 markkaa laskisi 
takaisin maksettava veron määrä tasaisesti. Veroa 
ei kuitenkaan tältä osin tarkoituksenmukaisuus
syistä maksettaisi takaisin, jos huojennuspalau
tuksena takaisin maksettava määrä olisi pienempi 
kuin 90 markkaa. Nykyisin vastaava pienin pa
lautettava määrä on 21 markkaa. 

1. 3. V eronkantopalkkio 

Kantopalkkiojärjestelmästä luopuminen tapah
tuisi kumoamaila sitä koskeva liikevaihtoverolain 
70 §. Koska laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1985 maksettaisiin vuoden 
1985 puolella vielä veronkantopalkkio vuodelta 
1984. Ensimmäisen kerran kantopalkkiota ei 
maksettaisi vuodelta 1985 suoritettujen verojen 
osalta. 

2. Voimaa tulo 

Laki on tarkoitus saattaa v01maan 1 päivänä 
tammikuuta 1985. 

3. Sää tämisj ärj estys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 § :n mukaisessa uutta tai lisättyä veroa 
koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liikevaihtoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 55 b ja 70 §, sellaisina 

kuin ne ovat 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (608/76), 
muutetaan 3 §:n 1 momentin f kohta ja 56 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin f kohta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 

(949/82) ja 56 §:n 3 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (617/78), sekä 
lisätään lakiin uusi 55 a § seuraavasti: 

3 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti ja 

maahantuonti: 

f) turpeesta valmistettu koksi ja puolikoksi, 
raa'at maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut 
raa'at öljyt, moottoribensiini, lentobensiini, 
moottoripetroli, lentopetroli, valopetroli, diesel
öljy, kevyt ja raskas polttoöljy samoin kuin maa
kaasu sekä propaani, butaani ja muut tullitariffin 
nimikkeeseen 27 .11. kuuluvat maaöljykaasut ja 
kaasumaiset hiilivedyt, ei kuitenkaan silloin, kun 
niiden myynti tai maahantuonti tapahtuu alle 
kolmen litran veroisissa vähittäismyyntipakkauk
Slssa. 

55 a § 
Jos suoritettavaksi edellä tässä luvussa sääde

tyin tavoin vahvistetun veron määrä vähennetty
nä palautettavaksi ehkä vahvistettujen verojen 
määrällä on kalenterivuodelta enintään 1 500 
markkaa, vero, jos se on suoritettu, maksetaan 
takaisin verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle. 
Jos kalenterivuodelta edellä mainituin tavoin las-

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1984 

ketun veron määrä on yli 1 500 markkaa, mutta 
enintaan 2 440 markkaa, verosta maksetaan ta
kaisin määrä, joka saadaan, kun 2 500 markasta 
vähennetään laskettu vero ja näin saatu erotus 
kerrotaan kertoimella 1, 5. 

56 § 

Korkoa ei makseta 55 a §:n mukaan takaisin 
maksettavalle verolle eikä palautukselle tai liikaa 
maksetulle määrälle, joka on asetuksella säädettä
vää määrää pienempi. 

Tämä laki tulee vo1maan päivänä 
kuuta 198 

Lain 3 §:n 1 momentin f kohtaa sovelletaan, 
milloin myyty tavara on toimitettu taikka tavara 
on luovutettu tullivalvonnasta lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen. 

Lain 55 a §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1985 takaisin maksettavaan veroon. 

Veronkantopalkkiota ei makseta ensimmäisen 
kerran vuodelta 1985 suoritettujen verojen perus
teella. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 55 b ja 70 §,sellaisina 

kuin ne ovat 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (608/76), 
muutetaan 3 §:n 1 momentin f kohta ja 56 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin f kohta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 

(949/82) ja 56 §:n 3 momentti 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (617/78), sekä 
lisätään lakiin uusi 55 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti ja 

maahantuonti: 

f) kivihiili, briketit ja muut kivihitlestä valmis
tetut kiinteät polttoaineet, ruskohtili, ruskohti
libriketit, kivihitlestä, ruskohtilestä tai turpeesta 
valmistettu koksi ja puolikoksi, raa' at maaöljyt ja 
bitumisista kivennäisistä saadut raa' at öljyt, 
moottoribensiini, lentobensiini, moottoripetroli, 
lentopetroli, valopetroli, dieselöljy, kevyt ja ras
kas polttoöljy samoin kuin maakaasu sekä pro
paani, butaani ja muut tullitariffin nimikkeeseen 
27.11 kuuluvat maaöljykaasut ja kaasumaiset 
hiilivedyt, ei kuitenkaan silloin, kun niiden 
myynti tai maahantuonti tapahtuu alle kolmen 
litran vetoisissa vähittäismyyntipakkauksissa, sekä 
tullitanffin nimikkeeseen 84.59 kuuluvat ydin
voima-aine-elementit. 

f) turpeesta valmistettu koksi ja puolikoksi, 
raa' at maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut 
raa' at öljyt, moottori bensiini, lento bensiini, 
moottoripetroli, lentopetroli, valopetroli, diesel
öljy,· kevyt ja raskas polttoöljy samoin kuin maa
kaasu sekä propaani, butaani ja muut tullitariffin 
nimikkeeseen 27 .11. kuuluvat maaöljykaasut ja 
kaasumaiset hiilivedyt, ei kuitenkaan silloin, kun 
niiden myynti tai maahantuonti tapahtuu alle 
~olmen litran vetoisissa vähittäismyyntipakkauk
stssa. 

55 a § 
jos suon.tettavaksi edellä tässä luvussa sääde

tyin tavoin vahvistetun veron määrä vähennetty
nä· palautettavaksi ehkä" vahvistettujen verojen 
määrällä on kalenterivuodelta enintään 1 5 00 
markkaa, vero, jos se on suon'tettu, maksetaan 
takaisin verovelvolliselle luonnolliselle henktlölle. 
jos kalenterivuodelta edellä maint'tuin tavoin las
ketun veron määrä on yli 1 500 markkaa, mutta 
enintaan 2 440 markkaa, verosta maksetaan ta
kaisin määrä, joka saadaan, kun 2 500 markasta 
vähennetään laskettu vero ja näin saatu erotus 
kerrotaan kertoime/ta 1, 5. 
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55 b §. 
Milloin suoritettavaksi edellä tässä luvussa sää- (55 b § kumotaan) 

detyin tavoin vahvistetun veron määrä vähennet-
tynä palautettavaksi ehkä vahvistettujen verojen 
määrällä on kalenterivuodelta enintään 300 
markkaa, vero, jos se on suoritettu, maksetaan 
takaisin verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle. 
Jos kalenterivuodelta edellä mainituin tavoin las-
ketun veron määrä on yli 300 markkaa, mutta 
enintään 486 markkaa, verosta maksetaan takai-
sin määrä, joka saadaan, kun 500 markasta 
vähennetään laskettu vero ja näin saatu erotus 
kerrotaan kertoimella 1, 5. 

56 § 

Korkoa ei makseta 55 b §:n mukaan takaisin 
maksettavalle verolle eikä palautukselle tai liikaa 
maksetulle määrällä, joka on asetuksella säädettä
vää määrää pienempi. 

70 §. 
Verovelvolliselle, jonka myynnin verotusarvo 

kalenterivuodelta on enintään miljoona markkaa, 
ei kuitenkaan sillä, jolle maksetaan veroa takaisin 
55 b §:n nojalla, on oikeus saada veronkanto
palkkiona kultakin kalenterivuodelta kaksi sadal
ta suorittamiensa lain 24 §:ssä tarkoitettujen 
verojen yhteismäärästä, kuitenkin vähintään 20 
markkaa ja enintään 1 500 markkaa. Milloin 
suoritetun veron yhteismäärä kalenterivuodelta 
on enintään 20 markkaa, palkkio on suoritettua 
veroa vastaava määrä. 

Korkoa ei makseta 55 a §:n mukaan takaisin 
maksettavalle verolle eikä palautukselle tai liikaa 
maksetulle määrälle, joka on asetuksella säädettä
vää määrää pienempi. 

(70 § kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 

Lain 3 §:n 1 momentin f kohtaa sovelletaan, 
mzlloin myyty tavara on toimitettu taikka tavara 
on luovutettu tullivalvonnasta lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen. 

Lain 55 a §:ää sovelletaan ensimmäisen ke"an 
vuodelta 1985 takaisin maksettavaan veroon. 

Veronkantopalkkiota ei makseta ensimmäisen 
ke"an vuodelta 1985 suoritettujen verojen perus
teella. 




