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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metalli- ja rakennusteol
lisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista anne
tun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että metalli- ja raken
nusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä ve
ronhuojennuksista annetun lain voimassaoloaikaa 
jatkettaisiin kolmella vuodella siten, että lakiin 
perustuvat veronhuojennukset eräiltä osin rajat-

tuina koskisivat myös vuosien 1986--1988 aikana 
tehtyihin hankinta- ja urakkasopimuksiin perus
tuvia saamisia ja niiden korkoja. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1986. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista annettua la
kia (5/78) sovelletaan niihin alusten ja muiden 
metalliteollisuustuotteiden hankintasopimuksiin 
sekä niihin ulkomailla sijaitsevia rakennuskohtei
ta koskeviin rakennusurakkasopimuksiin, jotka 
on tehty ennen vuoden 1985 loppua. Metalliteol
lisuustuotteiden toimituksiin ja rakennusurakka
sopimuksiin perustuvien saamisten korot ovat 
metalliteollisuutta tai rakennusliikettä harjoitta
valle yritykselle 4 prosentin vuotuiseen määrään 
saakka tuloverosta vapaat. Vastaavasti saamiset 
ovat vapaat varallisuusverosta. Metalliteollisuus
yritysten myöntämiin toimitusluottoihin on mai
nittuja veronhuojennuksia sovellettu vuodesta 
1956 lähtien ja rakennusliikettä harjoittavien yri
tysten rakennusurakkasaamisiin vuodesta 1978 
lähtien. 

Veronhuojennuksilla on pyritty turvaamaan 
kotimaisille yrityksille yhtäläiset edellytykset kil
pailla tilauksista ulkomaisten yritysten kanssa 
niin koti- kuin ulkomaanmarkkinoilla. Koska 
veronhuojennuksilla on ollut myönteinen merki-
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tyksensä, ehdotetaan, että metalli- ja rakennus
teollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veron
huojennuksista annetun lain voimassaoloaikaa 
jatkettaisiin kolmella vuodella. Tämä merkitsee 
sitä, että lain mukaisia huojennuksia sovellettai
siin ennen vuoden 1988 loppua tehdyn urakka
tai hankintasopimuksen perusteella myönnettä
viin toimitusluottoihin. Jotta huojennukset lain 
tarkoitusperien mukaisesti kohdistuisivat lähinnä 
pitkäaikaisen toimitusluotan vaativiin kallishin
taisiin toimituskohteisiin ehdotetaan, että veron
huojennukseen oikeuttavan luoton vähimmäisai
ka pidennettäisiin nykyisestä yhdestä vuodesta 
kahteen vuoteen. Veronhuojennukseen oikeutta
vien teollisuustuotteiden vähimmäishinta, joka 
nykyisellään on 1 miljoona markkaa kotimaista 
tilausta kohden, ehdotetaan koeotettavaksi 3 mil
joonaan markkaan. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Voimassa olevan lain mukaisten verovapaiden 
korkotulojen määrän arvioidaan olevan nykyisin 
noin 250 miljoonaa markkaa vuodessa. Tämän 
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mukaisesti arvioiden kysymyksessä olevan veron
huojennuksen laskennallinen arvo vuositasolla on 
noin 160 miljoonaa markkaa. Veronhuojennuk
sen markkamääräistä vaikutusta valtion verotuloi
hin on erittäin hankala arvioida, mutta se jää 
kuitenkin edellä mainittuun veronhuojennuksen 
kokonaisarvoon verrattuna suhteellisen pieneksi. 
Tämä johtuu siitä, että yrityksillä, jotka voivat 
käyttää hyväksi tätä lakia, on yleensä niin paljon 

verovapaita tuloja ja tuloksentasausmahdolli
suuksia käytettävissä, ettei niiden yleensä tarvitse 
maksaa valtion tuloveroa. Kunnallis- ja kirkollis
veron tuottoa nykyinen veronhuojennus vähentää 
noin 50 miljoonalla markalla vuodessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 1 ja 

2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista 9 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (5/78) 1 §:n 
1 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (528/80) näin 
kuuluviksi: 

1 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota laivanraken

nusta tai muuta metalliteollisuutta harjoittavan 
yrityksen saamaa korkotuloa saamisesta, josta 
y~ity~ on myöntänyt vähintään kahden vuoden 
p1tu1sen takaisinmaksuajan ainakin saamisen 
puolelle määrälle ja joka on syntynyt siten, että 
yritys on ennen vuoden 1988 loppua tehdyn 
hankintasopimuksen perusteella on myöntänyt 
aluksen tai yritystoiminnassa käytettävien konei
den, koneistojen tai laitteiden toimituksen jälkei
seltä ajalta tilaajalle lykkäyksen kauppahinnan 
maksamisessa. Tämä veronhuojennus myönne
tään siltä verovuodelta, jona saaminen on synty
nyt ja enintään kymmeneltä seuraavalta verovuo
delta. Milloin metalliteollisuustuotteet hankinta
sopimuksen mukaan toimitetaan kotimaiselle ti
laajalle, myönnetään veronhuojennus vain, mikä
li tilaajalle toimitetaan hänen omassa yritykses
sään käytettäväksi alus tai koneita, koneistoja 
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tahi laitteita, joiden yhteinen kauppahinta on 
vähintään 3 000 000 markkaa. 

2 § 
Mitä 1 §:ssä on säädetty koron verovapaudesta, 

koskee vastaavasti korkoa rakennusliikettä har
joittavan yrityksen ennen vuoden 1988 loppua 
tehtyyn rakennusurakkasopimukseen perustuvas
ta saamisesta, joka on syntynyt siten, että yritys 
on ulkomailla sijaitsevan rakennuskohteen tilaa
jalle myöntänyt lykkäystä urakkahinnan tai sen 
osan maksamisessa. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoden 1986 aikana tehdyn urakka- tai 
hankintasopimuksen perusteella syntyneeseen 
saamiseen. 

Tasavallan Presidentti 
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Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 1 ja 

2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi 
myönnettävistä veronhuojennuksista 9 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (5/78) 1 §:n 
1 momentti ja 2 § sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (528/80) näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota laivanraken

nusta tai muuta metalliteollisuutta harjoittavan 
yrityksen saamaa korkotuloa saamisesta, josta 
yritys on myöntänyt vähintään yhden vuoden 
pituisen takaisinmaksuajan ainakin saamisen 
puolelle määrälle ja joka on syntynyt siten, että 
yritys on ennen vuoden 1985 loppua tehdyn 
hankintasopimuksen perusteella myöntänyt aluk
sen tai yritystoiminnassa käytettävien koneiden, 
koneistojen tai laitteiden toimituksen jälkeiseltä 
ajalta tilaajalle lykkäyksen kauppahinnan maksa
misessa. Tämä veronhuojennus myönnetään siltä 
verovuodelta, jona saaminen on syntynyt ja enin
tään kymmeneltä seuraavalta verovuodelta. Mil
loin metalliteollisuustuotteet hankintasopimuk
sen mukaan toimitetaan kotimaiselle tilaajalle, 
myönnetään veronhuojennus vain, mikäli tilaa
jalle toimitetaan hänen omassa yrityksessään käy
tettäväksi alus tai koneita, koneistoja tahi laittei
ta, joiden yhteinen kauppahinta on vähintään 
1 000 000 markkaa. 

2 § 
Mitä 1 §:ssä on säädetty koron verovapaudesta, 

koskee vastaavasti korkoa rakennusliikettä har
joittavan yrityksen ennen vuoden 1985 loppua 
tehtyyn rakennusurakkasopimukseen perustuvas
ta saamisesta, joka on syntynyt siten, että yritys 
on ulkomailla sijaitsevan rakennuskohteen tilaa
jalle myöntänyt lykkäystä urakkahinnan tai sen 
osan maksamisessa. 

Ehdotus 

1 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota laivanraken

nusta tai muuta metalliteollisuutta harjoittavan 
yrityksen saamaa korkotuloa saamisesta, josta 
y~ity~ on myöntänyt vähintään kahden vuoden 
p1tu1sen takaisinmaksuajan ainakin saamisen 
puolelle määrälle ja joka on syntynyt siten, että 
yritys on ennen vuoden 1988 loppua tehdyn 
hankintasopimuksen perusteella myöntänyt aluk
sen tai yritystoiminnassa käytettävien koneiden, 
koneistojen tai laitteiden toimituksen jälkeiseltä 
ajalta tilaajalle lykkäyksen kauppahinnan maksa
misessa. Tämä veronhuojennus myönnetään siltä 
verovuodelta, jona saaminen on syntynyt ja enin
tään kymmeneltä seuraavalta verovuodelta. Mil
loin metalliteollisuustuotteet hankintasopimuk
sen mukaan toimitetaan kotimaiselle tilaajalle, 
myönnetään veronhuojennus vain, mikäli tilaa
jalle toimitetaan hänen omassa yrityksessään käy
tettäväksi alus tai koneita, koneistoja tahi laittei
ta, joiden yhteinen kauppahinta on vähintään 
3 000 000 markkaa. 

2 § 
Mitä 1 §:ssä on säädetty koron verovapaudesta, 

koskee vastaavasti korkoa rakennusliikettä har
joittavan yrityksen ennen vuoden 1988 loppua 
tehtyyn rakennusurakkasopimukseen perustuvas
ta saamisesta, joka on syntynyt siten, että yritys 
on ulkomailla sijaitsevan rakennuskohteen tilaa
jalle myöntänyt lykkäystä urakkahinnan tai sen 
osan maksamisessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoden 1986 aikana tehdyn urakka- tai 
hankintasopimuksen perusteella syntyneeseen 
saamiseen. 




