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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden investointi
varauslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalouden investoin
tivarauslain voimassaoloaikaa jatkettavaksi viidel
lä vuodella vuoden 1987 alusta lukien. Myös 
investointivarauksen määrää ehdotetaan korotet
tavaksi. Varauksen enimmäismäärä nousisi koro-

tuksen jälkeen 20 000 markasta 40 000 markkaan 
ja vähimmäismäärä 8 000 markasta 10 000 mark
kaan. Varaus voisi olla enintään 30 prosenttia 
maatalouden puhtaasta tulosta. Esitys liittyy vuo
den 1987 tulo· ja menoarvioesitykseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Vuoden 1983 alusta voimaan tulleen määräai
kaisen maatalouden investointivarauslain (1103/ 
82) mukaan maatilatalouden harjoittajalla on 
verovuosilta 1983-1987 oikeus tehdä investoin
tivaraus veroilmoituksessaan. Investointivarauk
sen suuruus on 20 prosenttia maatalouden puh
taasta tulosta ennen investointivarauksen vähen
tämistä, enintään kuitenkin 20 000 markkaa. 
Varauksen määrän on kuitenkin oltava vähintään 
8 000 markkaa. 

Investointivarausjärjestelmän käyttöönotolla 
myös maatalousverotuksessa pyrittiin edistämään 
maatalouden omarahoitusta, lisäämään tuloksen
tasausmahdollisuuksia ja helpottamaan sukupol
venvaihdosta. Hallitus antoi 18 päivänä syyskuu
ta 1985 eduskunnalle esityksen (hall. es. 122/ 
198 5 vp.) laiksi maatalouden investointivaraus
lain 2 §:n muuttamisesta siten, että investointi
varauksen enimmaismäärä olisi noussut 22 000 
markkaan nykyisestä 20 000 markasta. Varauksen 
vähimmäismäärä ehdotettiin samalla korotetta
vaksi 10 000 markkaan nykyisestä 8 000 markas
ta. Investointivarausjärjestelmän tehostamiseksi 
kevään 1986 maataloustuloratkaisussa sovitulla 
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tavalla tässä esityksessä ehdotetaan kuitenkin 
edellä esitetystä poiketen investointivarauksen 
enimmäismääräksi 40 000 markkaa ja 30 prosent
tia maatalouden puhtaasta tulosta. Vähimmäis
määrä korotettaisiin aiemmin ehdotettuun 
10 000 markkaan. Samalla lain voimassaoloaikaa 
ehdotetaan jatkettavaksi viidellä vuodella vuoden 
1987 alusta lukien eli vuosiksi 1987-1991. Edel
lä mainittu parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä 
oleva hallituksen esitys peruutetaan. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset 

Tämän määräaikaisen lain verotuloja vähentä
västä vaikutuksesta ei ole saatavana tarkkoja tie
toja. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan 
vuodelta 1983 toimitetussa verotuksessa tehtiin 
noin 18 000 investointivarausta. Varauksen mää
rä oli keskimäärin 16 000 markkaa. Investointiva
rauksen yhteismäärä oli näin ollen 300 miljoonaa 
markkaa. 

Vuosi 1987 on ensimmäinen verovuosi, jolloin 
lain 6 §:n mukaan on käytettävä aikaisemmin 
tehtyä investointivarausta. Investointivarauksen 
käyttö puolestaan estää 2 §:n 2 momentin mu-



2 1986 vp. - HE n:o 117 

kaan uuden varauksen tekemisen sen käyttövuo
delta. Tämä rajoittaa uusien varausten tekemistä 
vuonna 1987. Sitä vastoin nyt ehdotettu varauk
sen vähimmäismäärän korotus 8 000 markasta 
10 000 markkaan ei vähentäisi varauksenteko
mahdollisuuksia, koska varauksen prosenttiosuut
ta puhtaasta tulosta ehdotetaan samanaikaisesti 
korotettavaksi. Näin ollen se maatalouden puh
taan tulon vähimmäismäärä, josta varaus voitai
siin tehdä, olisi muutoksen jälkeen nykyistä pie
nempi. Kun varauksen enimmäismäärä lisäksi 
nousisi kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna, 
muutokset kokonaisuudessaan todennäköisesti li
säisivät varausten määrää, joskin vaikutukset ve
rotuottoon jäisivät ilmeisesti vähäisiksi. Tosiasial
liset varauksentekomahdollisuudet riippuvat 
edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös maatila
talouden harjoittajien yleisestä tulokehityksestä. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1987. Sitä sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa ve
rotuksessa. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska ehdotetut muutokset eivät miltään osin 
kiristäisi verotusta, olisi lakiehdotus käsiteltävä 
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa nor
maalissa säätämisj ärj esty ksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatalouden investointivarauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden 
investointivarauslain (1103/82) 1 §, 2 §:n 1 momentti ja 12 § näin kuuluviksi: 

1 § 
Maatalouden investointivarauksesta, jonka 

maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi ve
rovuosilta 1983-1991 veroilmoituksessaan teh
dä, säädetään tässä laissa. 

2 § 
Investointivarauksen suuruus on enintään 30 

prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta ennen 
investointivarauksen vähentämistä, ei kuitenkaan 
enemmän kuin 40 000 markkaa. Investointiva
rauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tu
hansien markkojen ylimenevä osa lukuun otta
matta . .]os maatilatalouden tuloverolain (543/67) 
6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen 
vähennyskelpoisten hankinta- ja perusparannus
menojen poistot on tehty saman lain 8 §:n 4 
momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 mo-

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1986 

mentin mukaan laskettua enimmäismaaraa pie
nempinä, on erotus vähennettävä maatalouden 
puhtaasta tulosta laskettaessa investointivarauk
sen sallittua määrää. Investointivarausta ei saa 
tehdä, jos sen enimmäismäärä olisi pienempi 
kuin 10 000 markkaa, eikä muutoinkaan 10 000 
markkaa pienempänä. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983-
1995 toimitettavissa verotuksissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 7. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Esko Ollila 
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Liite 

Laki 
maatalouden investointivarauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden 
investointivarauslain (1103/82) 1 §, 2 §:n 1 momentti ja 12 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Maatalouden investointivarauksesta, jonka 

maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi ve
rovuosilta 1983-1987 veroilmoituksessaan teh
dä, säädetään tässä laissa. 

2 § 
Investointivarauksen suuruus on enintaan 20 

prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta ennen 
investointivarauksen vähentämistä, ei kuitenkaan 
enemmän kuin 20 000 markkaa. Investointiva
rauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tu
hansien markkojen ylimenevä osa lukuun otta
matta. Jos maatilatalouden tuloverolain (543/67) 
6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen 
vähennyskelpoisten hankinta- ja perusparannus
menojen poistot on tehty saman lain 8 §:n 4 
momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 mo
mentin mukaan laskettua enimmäismäärää pie
nempinä, on erotus vähennettävä maatalouden 
puhtaasta tulosta laskettaessa investointivarauk
sen sallittua määrää. Investointivarausta ei saa 
tehdä, jos sen enimmäismäärä olisi pienempi 
kuin 8 000 markkaa, eikä muutoinkaan 8 000 
markkaa pienempänä. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983-
1991 toimitettavissa verotuksissa. 

Ehdotus 

1 § 
Maatalouden investointivarauksesta, jonka 

maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi ve
rovuosilta 1983-1991 veroilmoituksessaan teh
dä, säädetään tässä laissa. 

2 § 
Investointivarauksen suuruus on enintaan 30 

prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta ennen 
investointivarauksen vähentämistä, ei kuitenkaan 
enemmän kuin 40 000 markkaa. Investointiva
rauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tu
hansien markkojen ylimenevä osa lukuun otta
matta. Jos maatilatalouden tuloverolain (543 1 67) 
6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen 
vähennyskelpoisten hankinta- ja perusparannus
menojen poistot on tehty saman lain 8 §:n 4 
momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 mo
mentin mukaan laskettua enimmäismäärää pie
nempinä, on erotus vähennettävä maatalouden 
puhtaasta tulosta laskettaessa investointivarauk
sen sallittua määrää. Investointivarausta ei saa 
tehdä, jos sen enimmäismäärä olisi pienempi 
kuin 10 000 markkaa, eikä muutoinkaan 10 000 
markkaa pienempänä. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983-
1995 toimitettavissa verotuksissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1987 toimiteltavassa verotuksessa. 




