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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maatalouden ylituotannosta aiheutuvien me
nojen kattamiseksi ehdotetaan lannoiteveroa ko-

rotettavaksi nykyisestä 12 pennistä 20 penniin 
kilolta 1 päivästä heinäkuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Lannoitteista on kannettu valmisteveroa vuo
den 1976 heinäkuun alusta. Verolla on kerätty 
osa siitä maatalouden osuudesta, jolla maatalou
den on maataloustulolain (629/82) mukaan osal
listuttava maatalouden ylituotannon viennistä 
valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseen. 
Muu osa maatalouden osuudesta on kerätty eräi
den rehujen valmisteveroina ja maataloustuottei
den markkinoimismaksuina. 

Lannoitteiden valmisteveroa kannetaan tullita
riffin 31. ryhmään kuuluvista typpi-, fosfori-, 
kali-, hiven- ja seoslannoitteista. Metsän lannoi
tukseen käytettävät lannoitteet on vapautettu 
valmisteverosta. 

Veron määrä oli 5 penniä kilolta heinäkuun 
1976 alusta kesäkuun 1977 loppuun. Tämän 
jälkeen vero korotettiin 11 penniin kilolta, jona 
se säilyi vuoden 1982 alkuun. Vuoden 1982 
alusta vero alennettiin 9 penniin ja edelleen 6 
penniin saman vuoden huhtikuun alusta. Vuo
den 1983 heinäkuun alusta vero korotettiin 10 
penniin ja vuoden 1984 heinäkuun alusta 12 
penniin kilolta. Vuoden 1985 tulo- ja menoarvio
esityksen mukaan vero oli tarkoitus korottaa 18 
penniin kilolta 1 päivästä heinäkuuta 1985. 

Kun maatalouden ylituotanto on kasvanut 
vuoden 1985 tulo- ja menoarviossa ennakoitua 
enemmän, on maataloudelta kerättäviä markki-
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noimismaksuja ja valmisteveroja vastaavasti koro
tettava. Maatalouden markkinointineuvosto on 5 
päivänä marraskuuta 1984 esittänyt maataloudel
ta markkinoimisvastuuosuuden kattamiseksi pe
rittävien maksujen korottamista siten, että lan
noiteveroa olisi perittävä lisää 10 miljoonaa 
markkaa. Tämän määrän perimiseksi ehdotetaan 
lannoiteveroa korotettavaksi lisää 2 pennillä eli 
20 penniin kilolta heinäkuun 1 päivästä 1985 
lukien. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesityksen mu
kaan lannoiteveroa arvioidaan kertyvän 174 mil
joonaa markkaa. Lannoiteveron korottaminen 
edellä esitetyllä tavalla lisäisi lannoiteveron tuot
toa noin 10 miljoonalla markalla, joten veroa 
arvioidaan kertyvän 184 miljoonaa markkaa 
vuonna 198 5 . 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
västä heinäkuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
lannoiteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain 4 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa (811/84), näin 
kuuluvaksi: 

4 § 
Lannoiteveroa on suoritettava 20 penniä kilol

ta. 

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Lzi'te 

Laki 
lannoiteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain 4 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa (811/84), näin 
ku.uluvaksi: 

Muutettava laki 

4 § 
lannoiteveroa on suoritettava 12 penniä kilol

ta, milloin lannoitteet viedään valmistuspaikalta 
tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän 1985 
välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettui
na, ja 18 penniä' kilolta, mzlloin lannoitteet 
viedään valmistuspaikalta heinäkuun 1 päivänä 
1985 tai sen jälkeen. 

Ehdotus 

4 § 
lannoiteveroa on suoritettava 20 penniä kilol

ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1985. 




