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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ydinvoimaa tuot
tavat yhtiöt saisivat vähentää ydinjätehuollon 
tuleviin kustannuksiin tarvittavan määrän vuo-

delta 1985 toimitettavassa verotuksessa erityisen 
ydinjätehuoltovarauksen muodossa samalla ta
voin kuin vuosilta 1982, 1983 ja 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Ydinvoimaa Suomessa tuottavat yhtiöt, Imat
ran Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oy ovat 
atomienergialain perusteella annettujen lupa
määräysten mukaan velvollisia etukäteen eli jo 
ydinenergian tuottamisvuosina keräämään varat 
vastaisiin ydinjätehuollon kustannuksiin. Näitä 
kustannuksia ovat muun ohella käytetyn poltto
aineen jätehuoltomenot, voimalaitosjätteiden 
huoltomenot sekä ydinvoimalaitoksen käytöstä 
poiston aiheuttamat toiminnan lopettamisvai
heen kustannukset. Sanotut menot voidaan me
non vähennysajankohtaa koskevien jaksotussään
nösten mukaan vähentää yhtiöiden tuloverotuk
sessa vasta, kun menojen suorittamisvelvollisuus 
aikanaan syntyy. Yhtiöt eivät siten ilman erityis
lainsäädäntöä voi verotuksessa vähentää näitä 
vasta myöhemmin syntyviä yhtiön koko toiminta
tuloihin kohdistuvia menoja, vaikka ne ovat 
toimilupaehtojensa mukaan velvollisia näihin 
menoihin keräämään varoja etukäteen ennen 
menojen suorittamista. 

Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin 
lisättiin 25 päivänä helmikuuta 1983 väliaikaises
ti uusi 46 b § (222/83). Tämän väliaikaissään
nöksen perusteella ovat ydinvoimaa tuottavat 
yhtiöt ydinjätehuoltovarauksena voineet vähentää 
vuosien 1982-1983 tuloistaan näiden vuosien 
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toiminnasta vastaisuudessa aiheutuvien ydinjäte
huoltomenojen määrän. Väliaikaissäännös on sit
temmin lainmuutoksin (41185) ulotettu koske
maan myös vuoden 1984 toiminnasta johtuneita 
ydinjätehuoltomenoja. Vähennyskelpoisen 
varausmäärän on kauppa- ja teollisuusministeriö 
vuosittain vahvistanut. Lailla on varausmäärälle 
lisäksi asetettu markkamääräinen katto. 

2. Ehdotettu muutos 

Eduskunnan käsiteltävänä tällä hetkellä oleva 
hallituksen esitys uudeksi ydinenergialaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/85 vp.) 
tulee järjestämään taloudellisen varautumisen 
ydinjätehuollon kustannuksiin toisella tavalla 
kuin voimassa oleva atomienergialaki. Uusi ydin
energialaki ei kuitenkaan ehdi tulla voimaan ja 
sovellettavaksi vuodelta 1985. Atomienergialakia 
ja sen pohjalle rakentuvaa ydinjätehuoltovaraus
säännöstöä joudutaankin soveltamaan vielä aina
kin vuodelta 1985. Tämän vuoksi hallitus ehdot
taa, että vuosina 1982-1984 käytössä ollutta 
ydinjätehuoltovaraussäännöstöä sovellettaisiin 
myös vuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa. 
Varauksen lisäys vuodesta 1984 vuoteen 1985 
saisi olla korkeintaan 240 miljoonaa markkaa. 
Onko ydinjätehuoltovaraussäännöstön sovelta-
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mista jatkettava vielä vuoden 1985 jälkeen ja 
minkä suuruinen markkamääräinen katto 
varaukselle tuolloin on asetettava, voidaan rat
kaista vasta myöhemmin. 

3. Säätämisjärjestys 

Kun lakiehdotus ei koske uutta tai lisättyä 
veroa, se olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n mukaisessa normaalissa lainsäätämisjärjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
elinkeinoruton verottamisesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinorulon verottamisesta annettuun lakiin 25 
päivänä helmikuuta 1983 annetulla lailla (222/83) väliaikaisesti lisätyn 46 b §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin sanottu momentti on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (41/85), näin 
kuuluvaksi: 

46 b § 
Ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä 

vastuussa oleva verovelvollinen saa vuodelta 1982 
toimitettavassa verotuksessa vähentää tulostaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön atomienergialain 
(356/57) 4 ja 5 §:n nojalla ydinjätehuollon tule
vien toimenpiteiden johdosta verovelvollise~le 
vuodelle 1982 vahvistaman ydinjätehuoltova
rauksen kokonaismäärän. Vuodelta 1983 toimi
tettavassa verotuksessa verovelvollinen saa vähen
tää kauppa- ja teollisuusministeriön vuodelle 
1983 ja 1982 vahvistamien ydinjätehuoltovaraus
ten kokonaismäärien erotuksen, ei kuitenkaan 
enempää kuin 220 miljoonaa markkaa. Vuodelta· 
1984 toimitettavassa verotuksessa verovelvollinen 
saa vähentää kauppa- ja teollisuusministeriön 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1985 

vuodelle 1984 ja 1983 vahvistamien ydinjäte
huoltovarausten kokonaismäärien erotuksen, ei 
kuitenkaan enempää kuin 220 miljoonaa mark
kaa. Vuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollinen saa vähentää kauppa- ja teolli
suusministeriön vuodelle 1985 ja 1984 vahvista
mien ydinjätehuoltovarausten kokonaismäärien 
erotuksen, ei kuitenkaan enempää kuin 240 

, miljoonaa markkaa. Vähentäminen edellyttää, 
että varaus on tehty myös verovelvollisen kirjan
pidossa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin 25 
päivänä helmikuuta 1983 annetulla lailla (222/83) väliaikaisesti lisätyn 46 b §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin sanottu momentti on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (41185), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

46 b § 
Ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä 

vastuussa oleva verovelvollinen saa vuodelta 1982 
toimitettavassa verotuksessa vähentää tulostaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön atomienergialain 
(356/57) 4 ja 5 §:n nojalla ydinjätehuollon tule
vien toimenpiteiden johdosta verovelvolliselle 
vuodelle 1982 vahvistaman ydinjätehuoltova
rauksen kokonaismäärän. Vuodelta 1983 toimi
tettavassa verotuksessa verovelvollinen saa vähen
tää kauppa- ja teollisuusministeriön vuodelle 
1983 ja 1982 vahvistamien ydinjätehuoltovaraus
ten kokonaismäärien erotuksen, ei kuitenkaan 
enempää kuin 220 miljoonaa markkaa. Vuodelta 
1984 toimitettavassa verotuksessa verovelvollinen 
saa vähentää kauppa- ja teollisuusministeriön 
vuodelle 1984 ja 1983 vahvistamien ydinjäte
huoltovarausten kokonaismäärien erotuksen, ei 
kuitenkaan enempää kuin 220 miljoonaa mark
kaa. Vähentäminen edellyttää, että varaus on 
tehty myös verovelvollisen kirjanpidossa. 

Ehdotus 

46 b § 
Ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä 

vastuussa oleva verovelvollinen saa vuodelta 1982 
toimitettavassa verotuksessa vähentää tulostaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön atomienergialain 
(356/57) 4 ja 5 §:n nojalla ydinjätehuollon tule
vien toimenpiteiden johdosta verovelvolliselle 
vuodelle 1982 vahvistaman ydinjätehuoltova
rauksen kokonaismäärän. Vuodelta 1983 toimi
tettavassa verotuksessa verovelvollinen saa vähen
tää kauppa- ja teollisuusministeriön vuodelle 
1983 ja 1982 vahvistamien ydinjätehuoltovaraus
ten kokonaismäärien erotuksen, ei kuitenkaan 
enempää kuin 220 miljoonaa markkaa. Vuodelta 
1984 toimitettavassa verotuksessa verovelvollinen 
saa vähentää kauppa- ja teollisuusministeriön 
vuodelle 1984 ja 1983 vahvistamien ydinjäte
huoltovarausten kokonaismäärien erotuksen, ei· 
kuitenkaan enempää kuin 220 miljoonaa mark
kaa. Vuodelta 1985 toimiteltavassa verotuksessa 
verovelvollinen saa vähentää kauppa- ja teolli
suusministeriön vuodelle 1985 ja 1984 vahvista
mien ydinjätehuoltovarausten kokonaismäärien 
erotuksen, ei kuitenkaan enempää kuin 240 
miljoonaa markkaa. Vähentäminen edellyttää, 
että varaus on tehty myös verovelvollisen kirjan
pidossa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




