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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä elintarvikkeita 
koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan suoritettavaksi liikevaih
toverojärjestelmän avulla vientitukea yrityksille, 
jotka vievät maasta metsämarjoja ja sieniä. Tuen 

määrä on 16 prosenttia poimijalle maksetusta 
hinnasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti, kun eduskunta on hyväksynyt lain. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Hintojen alentamiseksi Suomessa kulutettaviin 
keskeisiin elintarvikkeisiin ei kohdisteta täyttä 
liikevaihtoveroa. Tätä varten liikevaihtoverolain 
4 §:n 1 momentissa on luettelo niistä elintarvik
keista, joiden myynti on verotonta silloin, kun 
myyjänä on tavaran alkutuottaja. Verotonta on 
myös lainkohdassa mainittujen elintarvikkeiden 
maahantuonti. Muun muassa yleisimmät meillä 
luonnonvaraisina esiintyvistä marjoista sekä luon
nonvaraiset syötävät sienet sisältyvät kyseiseen 
luetteloon. Lain 4 §:n 4 momentin mukaan 
alkutuotantona pidetään muun muassa metsä
marjojen ja sienien poimintaa. 

Liikevaihtoverolain 18 §:n 1 momentin mu
kaan liikkeenharjoittajalla on oikeus, laskiessaan 
myyntinsä verotusarvoa, vähentää niiden alku
tuottajalta ostettujen tavaroiden verottomat osto
hinnat, jotka on mainittu lain 4 §:n 1 momentis
sa. Tämä oikeus alentaa myynnin verotusarvoa 
verottomien ostojen määrällä merkitsee sitä, että 
liikkeenharjoittaja saa valtiolta liikevaihtovero
teitse tuen, jonka suuruus on 16 prosenttia 
poimijalle maksetusta hinnasta. Menettelyn seu
rauksena myytäessä marjat ja . sienet edelleen 
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kotimaahan, tulevat ne verotetuksi vain jälleen
myyntipalkkioiden osalta. 

Liikevaihtoverolain 1 §:n 4 momentin mukaan 
tavaran myynnistä ulkomaille ei suoriteta veroa. 
Marjojen ja sienien niin kuin kaikkien muiden
kin tavaroiden myynti ulkomaille on siten täysin 
liikevaihtoverotonta. Jos marjat ja sienet myy
dään ulkomaille, jäisi ilman erityistä säännöstä 
marjoja ja sieniä poimijalta ostaneelle liikkeen
harjoittajalle vain kotimaan kuluttajahintojen 
alentamiseksi annettu tuki perimättä valtiolle 
takaisin. Tämän vuoksi on liikevaihtoverolakiin 
otettu säännös, jonka nojalla ulkomaille myytä
vät marjat ja sienet saatetaan liikevaihtoveron 
suhteen samaan asemaan kuin muutkin vienti
tuotteet .eli ettei vientihintaan sisälly sen enem
pää liikevaihtoveroa kuin liikevaihtoverojärjestel
män kautta annettua tukeakaan. Säännös sisältyy 
lain 18 §:n 2 momenttiin, jossa veivoitetaan 
maastaviejä suorittamaan tuki valtiolle takaisin. 

Metsämarjojen vienti on viime vuosien aikana 
kääntynyt laskuun. Eräänä syynä on Ruotsissa 
tapahtunut muutos ulkomaille vietävien marjo
jen verotuskohtelussa. Poimijalle maksetun hin
nan vähentämisen avulla saatua verotukea ei 
Ruotsissa 1. 7. 1979 jälkeen ole enää peritty maas
taviennin yhteydessä takaisin. Marjojen viejillä 
on tämän vuoksi ollut mahdollisuus oman myyn-
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tikatteeosa vähenemättä alentaa vientihintoja 
tuen määrällä. 

Edistääkseen metsämarjojen ja sienien vientiä 
sekä sitä kautta niiden talteenottoa hallitus eh
dottaa liikevaihtoveroteitse tuettavaksi taloudelli
sesti merkittävimpien metsämarjojen eli musti
kan ja puolukan vientiä. Niin ikään liikevaihto
verotuksen avulla tuettaisiin sienien vientiä. Tu
keminen tapahtuisi siten, että mustikasta, puolu
kasta sekä sienistä alkutuotevähennyksen kautta 
verotuksessa saatua etua ei tarvitsisi palauttaa 
viennin yhteydessä takaisin. 

Kauppaa koskevien kansainvälisten sopimusten 
vuoksi sekä verotusteknisistä syistä tuki ei koskisi 
marjajalosteita. Niiden jättäminen tukimenette
lyn ulkopuolelle on perusteltua, koska liikevaih
toverolain 18 §:n 2 momentin nojalla valtiolle 
takaisin suoritettavan verotuen määrä on muun 
muassa hillojen, mehujen ja hyytelöiden maasta
viennissä vain 1,6 prosenttia niiden vientihinnas
ta. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Tehtyjen selvitysten mukaan puolukan ja mus
tikan osalta alkutuotevähennyksen kautta saatu 
viennin yhteydessä takaisin valtiolle peritty vero
etu on viime vuosina vaihdellut 9,5 miljoonasta 
markasta 2 miljoonaan markkaan. Ehdotettu 
metsämarjojen viennin tukeminen vähentää lii
kevaihtoveron tuottoa vuositasolla tämän mää
rän. Luonnonvaraisten sienien vienti on ollut 
vähäistä, joten niiden viennin tukemisella ei ole 
valtiontaloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu laki tulisi voimaan heti, kun edus
kunta on sen hyväksynyt. Lakia sovellettaisiin 
taannehtivasti 1 päivästä heinäkuuta 1985 lu
kien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaih
toverolakiin 1 päivänä joulukuuta 1978 annettuun lakiin (915/78) uusi näin kuuluva 6 a §: 

6 a § 
Jos Suomessa poimittuja luonnonvaraisia mus

tikoita tai puolukoita tuoreina tai jäädyttämällä 
säilytettyinä taikka Suomessa poimittuja luon
nonvaraisia syötäviä sieniä tuoreina, kuivattuina 
tai suolattuina on sellaisinaan viety ensi kertaa 
maasta, ei maastaviejän voimassa olevasta liike
vaihtoverolain 18 §:n 2 momentista poiketen ole 
suoritettava veroa tehdyn alkutuotevähennyksen 
määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan tavaraan, joka on 

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985 

viety maasta 1 päivänä heinäkuuta 1985 tai sen 
jälkeen. 

Jos tavara on viety maasta 1 päivänä heinäkuu
ta 1985 tai sen jälkeen mutta ennen tämän lain 
voimaantuloa ja maastaviejä on suorittanut veroa 
tehdyn vähennyksen määrästä, hän saa vähentää 
tuolloin verollisena myyntinä ilmoittamansa 
määrät suorittaessaan veroa tämän lain voimaan
tulokuukaudelta noudattaen kuitenkin soveltu
vtn osto, mitä liikevaihtoverolain 22 §:ssä on 
säädetty. 
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