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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain 28 ja 46 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vaihto-omaisuuden ylei
nen aliarvostusmahdollisuus alennettavaksi elin
keinotulon verotuksessa nykyisestä 50 prosentista 
40 prosenttiin. Kolmen vuoden siirtymäaikana 
verovelvollisen ei muutoksen johdosta tarvitsisi 
tehdä markkamääräistä alennusta aliarvostuk
seen, vaan varauksen markkamäärä saisi olla sama 
kuin edellisenäkin verovuonna. 

Maksettujen palkkojen määrän perusteella teh
tävän toimintavarauksen enimmäismäärä ehdote
taan koeotettavaksi 20 prosentista 25 prosenttiin 
vuoden 1986 alusta ja vuoden 1987 alusta 30 
prosenttiin. 

Esitys liittyy vuoden 1986 tulo- ja menoarvio
esitykseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Vaihto-omaisuuden yleinen aliarvostus
mahdollisuus 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/68) 28 §:n 1 momentin mukaan verovelvol
lisella verovuoden päättyessä olevan vaihto-omai
suuden hankintamenosta on verovuoden kulua se 
osa, joka ylittää vastaavan vaihto-omaisuuden 
hankintaan verovuoden päättyessä todennäköises
ti tarvittavan hankintamenon tai siitä samana 
ajankohtana todennäköisesti saatavan luovutus
hinnan. Pykälän 2 momentin mukaan verovelvol
lisen vaatiessa on verovuoden kulua myös enin
tään 50 prosenttia siitä vaihto-omaisuuden han
kintamenon osasta, jota ei 1 momentin mukaan 
ole katsottu kuluksi. Vaihto-omaisuuden arvos
tukselle on Säädetty täten ehdoton alaraja, joka 
on puolet alimman arvon mukaisesta arvosta. 
Verovelvollinen voi kirjata verovuoden kuluksi 
vähennyksen joko enimmäismäärän suuruisena, 
tätä pienempänä tai jättää sen kokonaan teke-
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mättä. Jos verovelvollinen on tehnyt elinkeinotu
lon verottamisesta annetun lain 46 a §:n mukaan 
toimintavarauksen, verovuoden kulua saa olla 
vain enintään 35 prosenttia. 

Tuloksentasauskeinoja kehittämällä on pyritty 
saattamaan eri toimialoilla toimivat yritykset 
varausmahdollisuuksien suhteen entistä tasaver
taisempaan asemaan. Tämän mukaisesti on viime 
vuosina palkkojen perusteella tehtävän toiminta
varauksen tekemismahdollisuuksia parannettu. 
Uudet säännökset ovat lisänneet työvoimavaltais
ten alojen varausmahdollisuuksia. Tästä huoli
matta varausmahdollisuuksia on arvosteltu siitä, 
että niiden tekeminen edellyttää pääomien sito
mista vaihto- tai käyttöomaisuuteen. 

Varausmahdollisuuksien kehittämistä siihen 
suuntaan, että ne tulisivat taloudellisesti edulli
siksi nykyistä laajemmalle piirille yrityksiä, ehdo
tettiin yritysverotuksen kehittämislinjakomitean 
mietinnössä (1984:54). Nyt ehdotettavat muu
tokset sekä vaihto-omaisuuden aliarvostusmah
dollisuuksia että toimintavarausta koskeviin sään
nöksiin perustuvat komitean ehdotuksiin. 
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Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
28 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että verovelvollisen vaatiessa verovuoden 
kulua olisi enintään 40 prosenttia siitä hankinta
menon osasta, jota ei 1 momentin perusteella ole 
katsottu kuluksi. Jos verovelvollinen on vero
vuonna tehnyt lain 46 a §:n mukaan toimintava
rauksen, verovuoden kulua saa olla enintään 35 
prosenttia. Tähän enimmäismäärään ei siis ehdo
teta muutosta. 

1.2. Toimintavaraus 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
46 a §:n 1 momentin mukaan verovelvollinen, 
raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksia lukuun otta
matta, saa vähentää verovuonna tekemänsä toi
mintavarauksen. Verovuonna ja aikaisemmin 
tehtyjen purkamattomien toimintavarauksien yh
teismäärä ei saa ylittää 20 prosenttia tilikauden 
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätysten alaisten palkko
jen määrästä. Säännöstä tässä muodossa sovelle
taan ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitet
tavassa verotuksessa ( 4851 84). Varauksen tekemi
nen rajoittaa mahdollisuuksia varaston aliarvos
tukseen, kuten edellä on selostettu. 

Jotta erityisesti työvoimavaltaisten toimialojen 
ja pienen ja keskisuuren yritystoiminnan tulok
sentasausmahdollisuuksia parannettaisiin, ehdo
tetaan toimintavarauksen enimmäismäärä koeo
tettavaksi nykyisestä 20 prosentista 30 prosent
tiin. Vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa 
sovellettaisiin vielä 25 prosentin suuruista toi
mintavarausta. 

Edellä esitetyn mukaisesti ehdotetaan elinkei
notulon verottamisesta annetun lain 46 a §:n 1 
momentti muutettavaksi siten, että toimintava
rauksen määrä ei saa ylittää 30 prosenttia tilikau
den päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden ai
kana maksettujen ennakonpidätysten alaisten 
palkkojen määrästä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutokset lisäisivät niiden yritysten 
varausmahdollisuuksia, joiden maksamat palkat 
vuosittain ylittävät 50 prosenttia tilinpäätöshet-

ken vaihto-omaisuuden hankintamenosta. Näitä 
ovat palvelutoimialojen lisäksi useimmat teolli
suuden ja useat kaupan alat. Varausmahdolli
suuksien väheneminen kohdistuisi pieneen ryh
mään kaikkein pääomavaltaisinta yritystoimintaa. 
Tavoitteena on ollut muutosehdotusten mitoitta
minen sellaisiksi, että niiden yhteisvaikutus olisi 
mahdollisimman neutraali. 

Ehdotusten arvioidaan vähentävän valtion ve
rotuloja vuonna 1986 noin 40 miljoonalla mar
kalla. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1986. Sitä sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa ve
rotuksessa, kuitenkin siten, että vuodelta 1986 
toimitettavassa verotuksessa 46 a §:ssä tarkoite
tun toimintavarauksen enimmäismäärä ei saisi 
ylittää 25 prosenttia maksettujen palkkojen mää
rästä. Vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa 
olisi varauksen enimmäismäärä ensimmäisen ker
ran 30 prosenttia. 

Vaihto-omaisuuden aliarvostusmahdollisuuk
sien supistamista koskevaan säännökseen ehdote
taan kolmen vuoden siirtymäaikaa. Tarkoitukse
na on, että muutoksen johdosta vaihto-omaisuu
den aliarvostuksen markkamäärää ei tarvitse alen
taa. Tämän mukaisesti ehdotetaan, että vuosilta 
1986-1988 toimitettavissa verotuksissa verovel
vollisella on lain 28 §:n 2 momentin nojalla 
oikeus lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edeltäneenä verovuonna. Kulun määrä ei 
saa kuitenkaan ylittää ennen lain voimaantuloa 
voimassa olleita enimmäismääriä eli 50 prosenttia 
hankintamenon määrästä ja 35 prosenttia, jos 
verovelvollinen on tehnyt toimintavarauksen. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska vaihto-omaisuuden aliarvostusmahdolli
suuksien supistaminen kiristää elinkeinotulon ve
roperusteita, lakiehdotus olisi käsiteltävä valtio
päiväjärjestyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai li
sättyä veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 ja 46 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 
1968 annetun lain 28 §:n 2 momentti ja 46 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 2 momentti 19 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (838/82) 
ja 46 a §:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (485/84), näin kuuluviksi: 

28 § 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä vaa
tiessa lisäksi enintään 40 prosenttia siitä hankin
tamenon osasta, jota ei 1 momentin säännösten 
perusteella ole katsottu kuluksi. Sellaisen verovel
vollisen, joka on verovuonna tehnyt 46 a §:n 
nojalla toimintavarauksen tai jolla on aikaisem
min tehtyjä purkamattomia toimintavarauksia, 
verovuoden kulua on kuitenkin enintään 35 
prosenttia edellä mainitusta hankintamenon 
osasta. 

46 a § 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja eläkelai

toksia lukuun ottamatta, saa vähentää verovuon
na tekemänsä toimintavarauksen, kuitenkin niin, 
että verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purka
mattomien toimintavarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 30 prosenttia tilikauden päättymistä edel-

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1985 

täneiden 12 kuukauden aikana maksettujen en
nakonpidätysten alaisten palkkojen määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa, kui
tenkin niin, että vuodelta 1986 toimitettavassa 
verotuksessa toimintavarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 25 prosenttia tilikauden päättymistä edel
täneiden 12 kuukauden aikana maksettujen en
nakonpidätysten alaisten palkkojen määrästä. 

Vuosilta 1986-1988 toimitettavissa verotuk
sissa verovelvollisella on oikeus 28 §:n 2 momen
tin nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edeltäneenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että kulun määrä ei saa ylittää ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleita suhteellisia enim
mäismääriä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 ja 46 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 
1968 annetun lain 28 §:n 2 momentti ja 46 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 2 momentti 19 päivänä marraskuuta 1982 annetussa laissa (838/82) 
ja 46 a §:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (485/84), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

28 § 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä vaa
tiessa lisäksi enintään 50 prosenttia siitä hankin
tamenon osasta, jota ei 1 momentin säännösten 
perusteella ole katsottu kuluksi. Sellaisen verovel
vollisen, joka on verovuonna tehnyt 46 a §:n 
nojalla toimintavarauksen tai jolla on aikaisem
min tehtyjä purkamattomia toimintavarauksia, 
verovuoden kulua on kuitenkin enintään 3 5 
prosenttia edellä mainitusta hankintamenon 
osasta. 

46 a § 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja eläkelai

toksia lukuun ottamatta, saa vähentää verovuon
na tekemänsä toimintavarauksen, kuitenkin niin, 
että verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purka
mattomien toimintavarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 20 prosenttia tilikauden päättymistä edel
täneiden 12 kuukauden aikana maksettujen en
nakonpidätysten alaisten palkkojen määrästä. 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä vaa
tiessa lisäksi enintään 40 prosenttia siitä hankin
tamenon osasta, jota ei 1 momentin säännösten 
perusteella ole katsottu kuluksi. Sellaisen verovel
vollisen, joka on verovuonna tehnyt 46 a §:n 
nojalla toimintavarauksen tai jolla on aikaisem
min tehtyjä purkamattomia toimintavarauksia, 
verovuoden kulua on kuitenkin enintään 35 
prosenttia edellä mainitusta hankintamenon 
osasta. 

46 a § 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja eläkelai

toksia lukuun ottamatta, saa vähentää verovuon
na tekemänsä toimintavarauksen, kuitenkin niin, 
että verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purka
mattomien toimintavarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 30 prosenttia tilikauden päättymistä edel
täneiden 12 kuukauden aikana maksettujen en
nakonpidätysten alaisten palkkojen määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen ke"an 
vuodelta 1986 toimiteltavassa verotuksessa, kui
tenkin niin, että vuodelta 1986 toimiteltavassa 
verotuksessa toimintavarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 25 prosenttia tilikauden päättymistä edel
täneiden 12 kuukauden aikana maksettuj"en en
nakonpidätysten alaisten palkkoJen määrästä. 

Vuostfta 1986--1988 toimitettavissa verotuk
sissa verovelvollisella on oikeus 28 §:n 2 momen
tin nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edeltäneenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että. kulun måärå· ei saa ylittää ennen tåmå·n lain 
voimaantuloa voimassa olleita suhteellisia enim
måismåäriä. 


