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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusvero
lain 45 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalousmaan verotus
arvojen vahvistamisperusteita uudistettaviksi si
ten, että lähtökohdaksi otettaisiin viimeksi vah
vistetut verotusarvot, joita tarkistettaisiin vuosit
tain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. 
Samalla vanhasta jyvitysjärjestelmästä peräisin 
olevista yleisistä arvostusperusteista luovuttaisiin. 
Lakiin otettaisiin myös säännökset eri tiluslajien 
ja salaojituksen vaikutuksesta maatalousmaan ar
voon. Verotusarvot säilyisivät reaalisesti nykyisellä 

tasolla, koska arvostuksen pohjana olisivat nykyi
sin vahvistetut verotusarvot. Verotusarvojen pe
rusteet vahvistaisi verohallitus vuosittain kutakin 
kuntaa varten erikseen. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin en
simmäisen kerran vahvistettaessa verotusarvoja 
vuodelta 1986 toimitettavaa varallisuusverotusta 
varten. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja sen tausta 

Ennen vuoden 1968 alusta toteutettua varalli
suusverotusuudistusta viljelysmaan verotusarvot 
vahvistettiin asiaa koskevan valtiovarainministe
riön päätöksen mukaan pääomittamalla tulovero
tuksessa noudatettavien perusteiden mukaan las
kettu viljelysmaan puhdas tuotto. Tämä oli tuol
loin hallinnollisesti ja teknisesti toimiva järjestel
mä, koska myös maatalouden puhdas tuotto 
vahvistettiin ennen maatilatalouden tuloverolain 
voimaantuloa kaavamaisena pinta-alaverotukse
na. Näin ollen tiedot verotusarvojen vahvistamis
ta varten saatiin suoraan tuloverotustietojen poh
jalta. 

Vaikka maataloustulon verotuksessa siirryttiin 
samanaikaisesti varallisuusverotusuudistuksen 
kanssa todellisen tulon verotukseen, varallisuus
verotuksen puolella säilytettiin edelleen kaava
mainen verohehtaaria kohden laskettuun puhtaa
seen tuottoon perustuva maatalousmaan arvos
tussäännös. Uudistusta koskevassa hallituksen esi-
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tyksessä (HE 100/1967 vp.) todettiin, että maati
latalouden todellinen tulo ei eri vuosina ja tila
kohtaisesti vaihtelevana muodostanut riittävän 
yhdenmukaista perustaa omaisuusverotukselle. 
Esityksen mukaan tarpeelliset tiedot tuottoperus
teista arvostusta varten voitiin saada kirjanpitoti
lojen aineiston perusteella. 

Merkittävä muutos aikaisempaan verrattuna oli 
uudessa arvostussäännöksessä se, että kaavamai
nen puhdas tuotto jaettiin ennen pääomitusta 
luvulla 3. Puhtaasta tuotosta näet vain yhden 
kolmanneksen katsottiin kohdistuvan itse maa
han kahden kolmanneksen koostuessa rakennus
ten, koneiden, kaluston, laitteiden ja kotieläin
ten tuotosta. Pääomituskertoimeksi valittiin edel
leen 7. Esimerkiksi metsän arvostusta alhaisem
paa kerrointa perusteltiin maatilatalouden omai
suusverorasituksen alentamispyrkimyksellä. 
Aiempaan verrattuna maatalousmaan verotusar
vot laskivatkin keskimäärin kolmannekseen. 

Maatalousmaan arvostusta koskeva säännös, 
kuten muutkin varallisuuden arvostamista koske-
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vat säännökset, siirtyi tulo- ja omaisuusverolaista 
sellaisenaan vuoden 1975 alusta voimaan tullee
seen tulo- ja varallisuusverolakiin (1043/74). 

Tulo- ja varallisuusverolain 45 §:n 1 momentin 
mukaan maatalousmaan arvoksi katsotaan sen 
keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna lu
vulla 7. Maatalousmaaksi luetaan pelto, luon
nonniitty ja -laidun, puutarha sekä muut maata
louden käytössä olevat tilukset kasvustoineen. 
Maatalousmaan vuotuinen keskimääräinen heh
taarituotto määrätään jakamalla maatalouden 
keskimääräinen puhdas tuotto hehtaaria kohden 
luvulla 3. Valtiovarainministeriö vahvistaa, huo
mioon ottaen maatalouden erilaisen kannatta
vuuden eri osissa maata, vuosittain sen keskimää
räisen puhtaan tuoton hehtaaria kohti, jonka 
samanlaatuisten viljelmien kunnassa arvioidaan 
verovuonna ja kahtena sitä edeltäneenä kalenteri
vuotena antaneen. Lisäksi valtiovarainministeriö 
määrää, miten eri tiluslajit, maaperän luontainen 
laatu ja tuottokyky sekä tilusten asema ja niillä 
suoritetut tuoton edellytyksiä lisäävät toimenpi
teet on maatalousmaan arvoa laskettaessa otetta
va huomioon. 

Valtiovarainministeriö on vuosittain tehnyt 
tulo- ja varallisuusverolain 45 §:n 1 momentin 
nojalla päätöksen maatalousmaan arvon määrää
misessä noudatettavista perusteista. Päätöksessä 
on vahvistettu kunnittain maatalouden keski
määräisen puhtaan tuoton markkamäärät. Vero
tusarvoon päästään siten, että puhdas tuotto 
jaetaan kolmella ja kerrotaan seitsemällä. Samaan 
lopputulokseen päästään kertomalla puhdas tuot
to suoraan luvulla 2 113. Maatalousmaan arvos
tus varallisuusverotuksessa perustuu metsän ar
vostuksen tavoin pääomitettuun tuottoon. Pää
omituskerroin on kuitenkin metsän arvostuksessa 
10, kun se maatalousmaan arvostuksessa on 7. 
Verotusarvojen vahvistaruiskäytännön kannalta 
merkittävä ero on myös se, että metsän tuotto 
saadaan varallisuusverotusta varten suoraan tulo
verotustiedoista metsäverotuksen ollessa pääsään
töisesti kaavamaista pinta-alaverotusta. Maatalo
tusmaan arvostamisessa tuottoperusteet joudu
taan erikseen vahvistamaan. 

Maatalousmaan arvostussäännös edellyttää, et
tä viljelysmaan tuotto hehtaaria kohden lasketaan 
verovuoden ja sitä edeltäneiden kahden vuoden 
arvioidun tuoton perusteella. Käytännössä vero
vuoden puhdas tuotto joudutaan arvioimaan sa
man vuoden sadon sekä maataloustuotteiden ja 
-tarvikkeiden hintatietojen perusteella. Sitä vas
toin verovuotta edeltäneen kahden vuoden puh
taat tuotot on laskettu käyttäen apuna Maatalou-

den taloudellisen tutkimuslaitoksen suorittamien 
maatalouden kannattavuustutkimusten tietoja, 
jotka perustuvat tutkimuksissa mukana olevien 
kirjanpitotilojen tuloksiin. 

Tulo- ja varallisuusverolain 45 §:n 1 momentti 
edellyttää tuottoperusteiden vahvistamista jokais
ta kuntaa kohden erikseen. Kuntien väliset erot 
on tuottoperusteita vahvistettaessa pyritty selvit
tämään maatalouden yleisten kannattavuusedel
lytysten mukaan. Tällöin on käytetty apuna 
muun muassa alueellisten maatalousjärjestöjen 
asiantuntemusta. Kunnan etäisyys suurista liike
keskuksista, ilmastolliset tekijät sekä yleiset maas
tolliset ja taloudelliset olosuhteet ovat ehkä tär
keimmät kuntien välisiin eroihin vaikuttavista 
seikoista. 

Maatalousmaaksi luetaan pelto, luonnonniitty 
ja -laidun, puutarha sekä muut maatalouden 
käytössä olevat tilukset kasvustoineen. Laissa ei 
ole säännöksiä siitä, miten nämä eri tiluslajit 
tulee toisiinsa nähden arvostaa. Vanhan jyvitys
järjestelmän aikana eri tiluslajien väliset erot 
tuottokyvyssä otettiin huomioon siten, että maa
talousmaan pinta-alat esitettiin verotusta varten 
niin kutsuttuina muunnettuina peltohehtaarei
na. Vaikka tiedot verojyvitykseen perustuvista 
tilakohtaisista verohehtaarimääristä ovat peräisin 
pinta-alaverotuksen ajalta ja näin ollen useissa 
tapauksissa jo vanhentuneet, maatalousmaan ve
rotusarvot on edelleen pyritty vahvistamaan si
ten, että eri tiluslajien erot voitaisiin ottaa huo
mioon. Verohallitus on antanut asiaa koskevan 
yhtenäistämisohjeen, jossa maatalousmaan todel
liset pinta-alat on esitetty verotusarvojen vahvis
tamista varten muunnettaviksi erityisten kerroi
mien mukaan. Ohjeessa suositettu muuntoker
roin on peltoa varten 0,5-1,5, puutarhaa varten 
1,5 ja luonnonniittyä ja luonnonlaidunta varten 
0,35. 

Maatalousmaan tuoton edellytyksiä lisäävänä 
toimenpiteenä maatalousmaan verotusarvoa mää
rättäessä otetaan erikseen huomioon vain salaoji
tus, jonka perusteella maatalousmaan arvoa on 
korotettu valtiovarainministeriön päätöksessä 
vahvistetulla määrällä. Viimeksi annetussa pää
töksessä (1141185) salaojituslisä on 1 100 mark
kaa hehtaaria kohden. 

2. Ehdotettu muutos ja siihen 
johtaneet syyt 

Edellä selostetun varallisuusverotusuudistuksen 
yhteydessä maatalousmaan arvostus säilytettiin 
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tuottoperusteisena metsän arvostuksen tavoin, 
vaikka pinta-alaverotuksesta tuloverotuksessa luo
vuttiin. Uudistuksessa lähdettiin siitä olettamuk
sesta, että varallisuuden arvostamista varten tar
vittavat tiedot maatalouden keskimääräisistä tuo
toista saataisiin suhteellisen vaivattomasti selville 
maatalouden kannattavuustutkimuksesta. Käy
tännössä kirjanpitotilojen tulosten käyttäminen 
verotusarvojen vahvistamisen pohjana on kuiten
kin osoittautunut vaikeaksi. Tämä johtuu siitä, 
että erityisesti Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa 
myös kirjanpitotilojen puhdas tuotto on lähes 
aina ollut niin alhainen tai jopa negatiivinen, 
että sitä ei ole voitu käyttää pohjana tuottoperus
teita vahvistettaessa. Näillä alueilla tuottoperus
teet on vahvistettu arvion mukaan oikeana pidet
tävään tasoon Etelä-Suomeen verrattuna. Vii
meisten 10-15 vuoden aikana kirjanpitotilojen 
tuloksia ei ole sellaisinaan voitu käyttää myös
kään Etelä-Suomen eikä Etelä-Pohjanmaan tuot
toperusteita vahvistettaessa, vaan aikaisempien 
vuosien arvoja on tyydytty korottamaan suhteelli
sesti yhtä paljon kuin puhtaan tuoton kolmen 
vuoden keskiarvo on kohonnut edellisen vuoden 
perusteita vahvistettaessa käytetystä kolmen vuo
den keskiarvosta. Salaojitusta lukuun ottamatta 
myöskään maatalousmaan tuottoon vaikuttavia 
erityisiä tekijöita kuten maaperän luontaista laa
tua ja tuottokykyä ei ole voitu ottaa riittävän 
johdonmukaisesti huomioon, koska maatalous
maita ei ole enää maatalouden tuloverouudistuk
sen jälkeen jyvitetty. Näin ollen laissa säädettyä 
menettelyä ei ole :voitu noudattaa maatalous
maan arvostamisessa. 

Tämän epäkohdan poistamiseksi maatalous
maan arvostamisperusteita olisi muutettava siten, 
että lainmukainen arvostaminen olisi mahdollista 
käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Uudistusta 
harkittaessa vaihtoehtoina ovat olleet tuottoon 
perustuva arvostaminen, arvostaminen käyvän ar
von eli maatalousmaasta maksettujen kauppahin
tojen perusteella sekä nykyisten verotusarvojen 
indeksitarkistuksiin perustuva arvostaminen. Esi
tyksessä on päädytty viimeksi mainittuun ratkai
suvaihtoehtoon sen yksinkertaisuuden ja hallin
nollisen toimivuuden vuoksi. Tämä ratkaisu so
veltuu uudistuksen pohjaksi myös sen vuoksi, 
ettei tarkoituksena ole puuttua maan arvostuk
seen kokonaisuudessaan eikä myöskään yleisesti 
muuttaa arvostuksen nykyistä tasoa. Nykyisten 
tuottoperusteiden käyttämistä uudistuksen poh
jana voidaan perustella myös sillä, että niiden on 
yleisesti katsottu olevan keskenään vertailtaessa 
oikeassa suhteessa maan eri osissa. 

Näin ollen uudistuksessa otettaisiin lähtökoh
daksi maatalousmaan nykyiset hehtaaria kohden 
vahvistetut puhtaat tuotot. Valtiovarainministe
riön asemesta verohallitus vahvistaisi vuosittain 
maatalousmaan tuottoperusteet kutakin kuntaa 
kohti erikseen siten, että puhtaiden tuottojen 
muutos edellisen kerran vahvistettuihin puhtai
siin tuottoihin verrattuna vastaa kuluttajahintain
deksin muutosta verovuotta edeltäneen vuoden 
syyskuusta verovuoden syyskuuhun. Verovuodes
ta poikkeavan indeksin seurantajakson käyttämi
nen olisi tarpeen, jotta indeksikehitystä koskevat 
tiedot olisivat tuottoarvoja vahvistettaessa käytet
tävissä. Kysymykseen tulevina indeksivaihtoeh
toina on selvitetty bruttokansantuotteen hintain
deksin, maatalouden tuottajahintaindeksin ja ku
luttajahintaindeksin vaikutuksia olettaen, että 
niitä olisi käytetty maatalouden tuottoperusteita 
vuosina 1968-1984 tarkistettaessa. Tehty selvitys 
osoitti, että mikä tahansa näistä indekseistä olisi 
johtanut lähes samaan lopputulokseen kuin tuot
toperusteiden vahvistaminen nykyisten perustei
den mukaan. Erot eri indeksien välillä olivat 
hyvin pieniä. Maatalousmaan arvostuksen taso 
huomioon ottaen sillä, mikä indeksi tarkistuspe
rusteeksi valitaan, ei näin ollen ole käytännön 
kannalta suurta merkitystä. Vahvistamismenette
lyyn liittyvät käytännön näkökohdat puoltavat 
kuitenkin kuluttajahintaindeksin valintaa. Tämä 
indeksi on virallisista indekseistä yleisesti tunne
tuin ja siinä tapahtuneesta kehityksestä saadaan 
tiedot kuukausittain. 

Lakiehdotuksessa on luovuttu vanhasta jyvitys
järjestelmästä peräisin olevien maan tuottoky
kyyn vaikuttavien yleisten tekijöiden huomioon 
ottamisesta salaojitusta lukuun ottamatta. Sala
ojituslisästä olisi muutoksen vuoksi tarpeen sää
tää laissa. Esityksessä ehdotetaan, että salaojite
tun maatalousmaan verotusarvoja olisi korotetta
va hehtaaria kohden verohallituksen vahvistamal
la määrällä. Myös salaojituslisää tarkistettaisiin 
vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vas
taavasti. Lähtökohtana olisi valtiovarainministe
riön päätöksessä nykyisin vahvistettu salaojitusli
sä. 

Maatalousmaaksi luettaisiin edelleenkin pelto, 
puutarha, luonnonniitty ja luonnonlaidun. Sitä 
vastoin muita maatalouden käytössä olevia tiluk
sia ei olisi enää tarpeen mainita laissa, koska 
tällaisia alueita ei veroluokituksen yhteydessä ole 
enää mitattu rakennuspaikkaa lukuunottamatta. 
Koska tarkoituksena on säilyttää maatalousmaan 
verotusarvot keskimäärin nykyisinä myös vertail
taessa niitä alueellisesti keskenään, olisi tällä 
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hetkellä verotuskäytäntöön perustuvaa eri tilusla
jien erilaista arvostusta voitava edelleenkin sovel
taa. Rajauksessa ei olisi ongelmia, koska eri 
tilustyyppien pinta-alat saadaan selville veroluo
kituksesta. Tästä olisi kuitenkin otettava nimeno
maiset säännökset lakiin. Esityksessä ehdotetaan, 
että puutarhan arvoksi katsottaisiin pellon arvo 
puolitoistakertaisena ja luonnonniityn ja -laitu
men arvoksi 3 5 prosenttia pellon arvosta. Tämä 
merkitsisi sitä, että eri tiluslajien keskinäinen 
arvostus säilyisi keskimäärin nykyisenä, mutta 
muuttuisi jonkin verran kaavamaisemmaksi kuin 
mihin verohallituksen nykyinen yhtenäistämisoh
je johtaa. 

Koska useissa kunnissa on edelleen käytetty 
rodeliisien peltohehtaarien asemesta vanhojen jy
vitystietojen pohjalta muunnettuja verohehtaa
reita, tämä olisi voitava ottaa huomioon myös 
uudistuksen jälkeen, jotta eräissä kunnissa huo
mattaviltakin verotusarvojen muutoksilta vältyt
täisiin. Riittävään tarkkuuteen päästäisiin, jos 
vanhojen verojyvitysten mukainen maatalous
maan hyvyysvaikutus otettaisiin keskimääräisenä 
huomioon kussakin kunnassa. Teknisesti asia voi
taisiin toteuttaa siirtymäsäännökseen sisällytettä
vällä säännöksellä. 

Lakiehdotuksen sanamuodon mukaan maata
lousmaan arvoksi katsottaisiin sen tuottoarvo ker
rottuna luvulla 7. Pääomituskerroin olisi näin 
ollen sama kuin nykyisin. Sen jättäminen lakiin 
on perusteltua siksi, että pääomituskertoimen 
avulla voidaan tarvittaessa yksinkertaisesti vaikut
taa verotusarvojen tasoon ilman, että itse vahvis
tamismenettelyä tarvitsisi muuttaa. Sitä vastoin 
esityksessä on luovuttu tuoton jakamisesta kol
meen. Jotta muutos ei johtaisi verotusarvojen 
kohoamiseen nykyisestä, lain voimaantulosään
nöksen mukaan tuottoarvoja ensi kerran vahvis
tettaessa vertailuperusteeksi otettaisiin valtiova
rainministeriön vuodelle 1985 vahvistamat puh
taan tuoton raha-arvot jaettuna kolmella. 

Ongelmallisia aiemman keskimääräisen vuo
tuisen tuoton indeksikorotukseen perustuvassa 
vahvistamismenettelyssä olisivat ne kuntajaosta 
annetussa laissa (7 31 77) tarkoitetut tilanteet, 
joissa kuntajako on verovuoden aikana muuttu
nut. Tällöin saman kunnan alueella sijaitsevalle 
maatalousmaalle on saatettu vahvistaa eri suurui
set keskimääräisen vuotuisen tuoton raha-arvot. 
Tilanne edellyttää sen ratkaisemista, mikä arvo 
otetaan indeksoinnin pohjaksi. Esityksessä ehdo
tetaan, että perusteeksi valittaisiin aiemmin vah
vistettujen keskimääräisten vuotuisten tuottojen 
pinta-alojen suhteessa painotettu keskiarvo. 

3. Valmisteluvaiheet 

Hallituksen esitys perustuu maatalousmaan ve
rotusarvotoimikunnan mietintöön (komiteanmie
tintö 1985:55). Mietinnöstä pyydettiin lausunto 
maa- ja metsätalousministeriöltä, verohallituksel
ta, maanmittaushallitukselta, maatilahallituksel
ta, kuntien keskusjärjestöiltä, Suomen Maata
loustuottajain Keskusliitolta sekä eräiltä muilta 
keskeisiltä veronmaksajaryhmiä edustaviha järjes
töiltä. Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin 
myönteisesti toimikunnan ehdottamaan maata
lousmaan arvostussäännöksen uudistamiseen sen 
hallinnollisen selkeyden vuoksi. Vaikka useissa 
lausunnoissa todettiin, ettei nykyarvojen indeksi
korotukseen perustuvan muutoksen avulla voida 
poistaa arvostuksen nykyisessä tasossa mahdolli
sesti olevia vinoutumia, uudistusta pidettiin tar
koituksenmukaisena tilanteessa, jossa maatalous
maan varallisuusverotuksen taloudellinen merki
tys entisestään pienenee. Eräissä lausunnoissa 
asetuttiin kuitenkin kannattamaan pääomitusker
toimen muuttamista nykyisestä seitsemästä sa
maksi kuin metsän arvostuksessa, jossa se on 10. 

4. Taloudelliset vaikutukset 

Vuotta 1983 koskevien tilastotietojen mukaan 
yksityisillä henkilöillä oli vuoden 1983 lopussa 
omistuksessaan maatalousmaata 2,2 miljoonaa 
hehtaaria. Yksityisten omistaman metsän pinta
ala oli samanaikaisesti 6,4 miljoonaa hehtaaria. 
Maatalousmaata on näin ollen runsas kolmannes 
metsien pinta-alasta. Yli yhden peltohehtaarin 
tiloja Suomessa oli vastaavana aikana 208 229. 
Kunnallisveroa maksavien maatilatalouden har
joittajien lukumäärä oli vuonna 1984 190 633. 
Valtionveroa maksaviatähän lukumäärään sisältyi 
175 419 ja varallisuusveroa maksavia 36 205. 
Noin joka viides maatalouden harjoittaja joutui 
näin ollen vuonna 1984 maksamaan varallisuus
veroa. Maatalouden harjoittajien varallisuusveron 
määrä oli 52 miljoonaa markkaa, joten keskimää
räinen varallisuusvero oli 1 456 markkaa. On 
kuitenkin otettava huomioon, että näihin lukui
hin sisältyy myös maatilatalouden harjoittajien 
muun kuin maatilatalouteen kuuluvan varalli
suuden vaikutus. Toisaalta maatalousmaata omis
tavat myös muut kuin verotilastoissa maatilata
louden harjoittajiin luetut verovelvolliset. 

Yksityisten henkilöiden omistaman maatilata
louteen kuuluvan varallisuuden verotusarvojen 
yhteismäärä oli vuonna 1984 noin 27 miljardia 
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markkaa. Tästä maatalousmaan osuus oli salaoji
tuslisineen noin 2,6 miljardia markkaa eli vajaat 
10 prosenttia. Maatalousmaan merkitys maata
lousvarallisuuden arvostuksessa ja siten myös sen 
vaikutus maatilatalouden harjoittajien maksa
mien varallisuusverojen määrään on näin ollen 
ollut viime vuosina vähäinen. Maatalousmaan 
verotusarvoilla on kuitenkin heijastusvaikutuksia 
muun muassa perintö- ja lahjaverotukseen, lei
maverotukseen sekä eräisiin perinnönjakotilantei
siin. Koska uudistuksen tarkoituksena ei ole 
yleisesti korottaa tai alentaa maatalousmaan vero
tusarvoja, maatalousmaan osuus veronalaisessa 
maatalousvarallisuudessa tulee säilymään suun
nilleen nykyisellä tasolla. Sitä vastoin varallisuus
veroa maksavien maatilatalouden harjoittajien lu
kumäärä tulee vuonna 1986 laskemaan huomat
tavasti nykyisestään, koska vuodelle 1986 vahvis
tetun varallisuusveroasteikon alaraja on nostettu 
800 000 markkaan. Tämä merkitsee muun muas
sa sitä, että varallisuusveroa maksaa uudistuksen 
jälkeen vain noin 100 - 150 maatilatalouden 
harjoittajaa. 

Verotusarvoperusteiden vahvistamisen siirtämi
nen valtiovarainministeriöltä verohallitukselle vä-

hentäisi jonkin verran järjestelmän hallinnollisia 
kustannuksia. 

5. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen ker
ran vahvistettaessa verotusarvoja vuodelta 1986 
toimitenavaa varallisuusverotusta varten. 

6. Säätämisjärjestys 

Koska uudistus saattaa eräissä yksittäistapauk
sissa kiristää joidenkin maatilatalouden harjoitta
jien verotusta, lakiehdotus olisi käsiteltävä valtio
päiväjärjestyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai li
sättyä veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun tulo- Ja 
varallisuusverolain {1043/74) 45 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

45 § 
Maatalousmaan ja sen kasvuston arvoksi katso

taan maatalousmaan keskimääräinen vuotuinen 
tuotto kerrottuna seitsemällä. Maatalousmaaksi 
katsotaan pelto, puutarha sekä luonnonniitty ja 
luonnonlaidun. Verohallitus vahvistaa vuosittain 
pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton kunnit
tain hehtaarilta siten, että sen muutos viimeksi 
vahvistettuun keskimääräiseen vuotuiseen tuot
toon verrattuna vastaa kuluttajahintaindeksin 
muutosta verovuotta edeltäneen vuoden syys
kuusta verovuoden syyskuuhun. Jos verovuoden 
aikana tapahtuneen kuntajaon muutoksen vuoksi 
pellolle viimeksi vahvistetut keskimääräiset vuo
tuiset tuotot poikkeavat toisistaan kunnan eri 
osissa, pellon viimeksi vahvistettuna keskimääräi
senä vuotuisena tuottona pidetään näiden tuotto
jen pinta-alojen suhteessa painotettua keskiarvoa. 
Puutarhan keskimääräiseksi vuotuiseksi tuotoksi 
katsotaan 150 prosenttia sekä luonnonniityn ja 
luonnonlaitumen keskimääräiseksi vuotuiseksi 

tuotoksi 35 prosenttia vahvistetusta pellon keski
määräisestä vuotuisesta tuotosta. Salaojitetun 
maatalousmaan arvoon lisätään verohallituksen 
vuosittain hehtaarilta vahvistama lisäarvo (salaoji
tus/isä). Salaojituslisä vahvistetaan siten, että sen 
muutos viimeksi vahvistettuun salaojituslisään 
verrattuna vastaa kuluttajahintaindeksin muutos
ta verovuotta edeltäneen vuoden syyskuusta vero
vuoden syyskuuhun. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäi

sen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuk
sessa. 

Vahvistettaessa pellon keskimääräistä vuotuista 
tuottoa vuodelle 1986 viimeksi vahvistettuna kes
kimääräisenä vuotuisena tuottona pidetään val
tiovarainministeriön vuodelle 1985 kunnittain 
vahvistamia maatalouden keskimääräisiä puhtaan 
tuoton raha-arvoja hehtaarilta kolmella jaettuina, 
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ja siten korjattuina, että kussakin kunnassa vero
hehtaareiksi muunnettujen peltohehtaarien suh
de kunnan pelloksi muunnetun maatalousmaan 
pinta-alaan tulee huomioon otetuksi. Viimeksi 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986 

vahvistettuna salaojituslisänä pidetään valtiova
rainministeriön vuodelle 1985 vahvistamaa maa
talousmaan arvon korotusta hehtaarilta salaoji
tuksen perusteella. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Esko Ollila 



1986 vp. - HE n:o 70 7 

Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- Ja 
varallisuusverolain (1043/74) 45 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

45 §. 
Maatalousmaan arvoksi katsotaan sen keski

määräinen vuotuinen tuotto kerrottuna luvulla 7. 
Maatalousmaaksi luetaan pelto, luonnonniitty ja 
-laidun, puutarha sekä muut maatalouden käy
tössä olevat tilukset kasvustoineen. Maatalous
maan keskimääräinen vuotuinen hehtaarituotto 
määrätään jakamalla maatalouden keskimääräi
nen puhdas tuotto hehtaaria kohti luvulla 3. 
Valtiovarainministeriö vahvistaa huomioon ot
taen maatalouden erilaisen kannattavuuden eri 
osissa maata vuosittain sen keskimääräisen puh
taan tuoton hehtaaria kohti, jonka samanlaatuis
ten viljelmien kunnassa arvioidaan verovuonna ja 
kahtena sitä edeltäneenä kalenterivuotena anta
neen, sekä määrää, miten eri tiluslajit, maaperän 
luontainen laatu ja tuottokyky sekä tilusten ase
ma ja niillä suoritetut tuoton edellytyksiä lisäävät 
toimenpiteet on maatalousmaan arvoa määrät
täessä otettava huomioon. 

Ehdotus 

45 § 
Maatalousmaan ja sen kasvuston arvoksi katso

taan maatalousmaan keskimääräinen vuotuinen 
tuotto kerrottuna seitsemällä. Maatalousmaaksi 
katsotaan pelto, puutarha sekä luonnonniitty ja 
luonnonlaidun. Verohallitus vahvistaa vuosittain 
pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton kunnit
tain hehtaanlta siten, että sen muutos viimeksi 
vahvistettuun keskimääräiseen vuotuiseen tuot
taan verrattuna vastaa kuluttajahintaindeksin 
muutosta verovuotta edeltäneen vuoden syys
kuusta verovuoden syyskuuhun. jos verovuoden 
aikana tapahtuneen kuntajaon muutoksen vuoksi 
pellolle viimeksi vahvistetut keskimääräiset vuo
tuiset tuotot poikkeavat toisistaan kunnan eri 
osissa, pellon vzi'meksi vahvistettuna keskimääräi
senä vuotuisena tuottona pidetään näiden luotto
jen pinta-alojen suhteessa painotettua keskiarvoa. 
Puutarhan keskimääräiseksi vuotuiseksi tuotoksi 
katsotaan 150 prosenttia sekä luonnonnzi'tyn ja 
luonnonlaitumen keskimääräiseksi vuotuiseksi 
tuotoksi 35 prosenttia vahvistetusta pellon keski
määräisestä vuotuisesta tuotosta. Salaojitetun 
maatalousmaan arvoon lisätään verohallituksen 
vuosittain hehtaarilta vahvistama lisäarvo (salaoji
tus/isä). Salaojituslisä vahvistetaan siten, että sen 
muutos viimeksi vahvistettuun salaojitus/isään 
verrattuna vastaa kuluttajahintaindeksin muutos
ta verovuotta edeltäneen vuoden syyskuusta vero
vuoden syyskuuhun. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäi

sen kerran vuodelta 1986 toimiteltavassa verotuk
sessa. 

Vahvistettaessa pellon keskimääräistä vuotuista 
tuottoa vuodelle 1986 viimeksi vahvistettuna kes
kimääräisenä vuotuisena tuottona pidetään val
tiovarainministen'ön vuodelle 1985 kunnittain 
vahvistamia maatalouden keskimääräisiä puhtaan 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 
tuoton raha-arvoja hehtaanlta kolmella jaettuina, 
ja siten korjattuina, että kussakin kunnassa vero
hehtaareiksi muunnettujen peltohehtaarien suh
de kunnan pelloksi muunnetun maatalousmaan 
pinta-alaan tulee huomioon otetuksi. Viimeksi 
vahvistettuna salaoJi'tusliså'nå' pidetään valtiova
rainministen'ön vuodelle 1985 vahvistamaa maa
talousmaan arvon korotusta hehtaanlta salaoji
tuksen perusteella. 


