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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maahan tuoduista tavaroista kannetaan tasaus
veroa, jonka määrältään tulisi vastata maassa 
valmistettuja tuotteita keskimäärin rasittavaa pii
levää veroa. Tasausveromäärät ehdotetaan muu
tettaviksi vastaamaan nykyisiä piilevän veron 
määriä. Tarkistetut tasausveromäärät vaihtelevat 
1,0 prosentista 4,6 prosenttiin laskettuna tavaran 
verotusarvosta. 

Koska tasausverolain voimassaoloaika paattyy 
vuoden 1986 lopussa, ehdotetaan lain voimassa
oloaikaa jatkettavaksi vuoden 1987 loppuun. 

Esitys liittyy vuoden 1987 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa 
voimaan vuoden 1987 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. Yleistä 

Suomeen tuoduista tavaroista on 6. päivasta 
kesäkuuta 1971 lähtien peritty tasausveroa (ta
sausverolaki 429/71). Nykyisen tasausverolain 
(922/71) voimassaoloaikaa on jatkettu vuosittain, 
viimeksi vuoden 1986 loppuun (laki 892185 ). 

Tasausverolain tarkoituksena on asettaa ulko
maiset tavarat verotuksellisesti samaan asemaan 
kotimaassa valmistettujen tavaroiden kanssa si
ten, että tuontitavaroista kannetaan kotimaisia 
tavaroita keskimäärin rasittavaa piilevää verokus
tannusta vastaava tasausvero. 

Useimmissa läntisissä kilpailijamaissamme on 
voimassa arvonlisäverojärjestelmä, eikä piilevää 
veroa muodostu vastaavassa määrin kuin Suomen 
verojärjestelmässä. Ilman tasausverojärjestelmää 
maassamme tuotetut tavarat olisivat verotukselli
sesti epäedullisemmassa asemassa kuin useiden 
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maamme ulkomaankaupan kannalta avainase
massa olevien maiden kilpailevat tuotteet. Suo
messa liikevaihtovero ja tasausvero yhdessä muo
dostavat vastaavan verotusperustan kuin arvonli
sävero eräissä maissa. Koska liikevaihtoveroa ku
ten arvonlisäveroakin peritään yleensä kaikista 
tavaroista, on perusteltua kantaa myös tasausve
roa periaatteessa kaikista maahan tuoduista tava
roista, myös sellaisista tavaroista, joita Suomessa 
ei valmisteta. Yhdenmukainen verotuskohtelu eri 
tuontitavaroiden sekä tuontitavaroiden ja koti
maisten tavaroiden kesken edellyttää tasausveron 
perimistä mainitulla tavalla. 

1.1. 2. Pitlevän veron muodostumisesta 

Lähinnä liikevaihtoverojärjestelmän rakentees
ta johtuu, että veroa kertaamuu tuotantoketjun 
eri vaiheissa. Elokuun 1986 alkuun voimassa 
ollut pääasiassa valmisteverotukseen perustunut 
energiaverotus on myös aiheuttanut veron ker
taantumista. Vuoden 1986 elokuun alussa toteu-
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tetun energiaverouudistuksen seurauksena piilevä 
verokustannus kuitenkin tältä osin vähenee. 

Liikevaihtoverojärjestelmän yleisenä periaattee
na on, että verovelvollinen saa vähentää myynti
tarkoitukseen liikevaihtoverollisena hankitun ta
varan tai palvelun ostohinnan myynnin verotus
arvoa laskettaessa. Vähennysmenettelystä huoli
matta liikevaihtoverotus aiheuttaa sekä välitöntä 
että välillistä piilevää verokustannusta. 

Välitöntä piilevää veroa syntyy, koska kaikki 
liikevaihtoverolliset tuotantopanokset eivät ole 
verotuksessa vähennyskelpoisia eriä. Tällaisia ovat 
eräät elinkeinoelämän käyttämät tarvikkeet ja 
apuaineet kuten konttoritarvikkeet, tuotantoko
neiden huolto- ja korjaustyöt tarvikkeineen, ka
lustoon luettavat tavarat, voiteluaineet sekä pal
veluista telepalvelut. Teollisuuden kone- ja lai
teinvestoinneista aiheutuu myös osittain välitöntä 
verokustannusta, koska niiden ostohintojen vä
hennysoikeus on rajoitettu 80 prosenttiin ja kos
kee vain välittömästi valmistustoiminnassa tai 
siihen liittyvässä tutkimus- tai kehittämistoimin
nassa käytettäviksi hankittuja koneita ja laitteita. 
Vähennysmenettelyn piiriin eivät siten kuulu 
esimerkiksi varsinaisen tuotantoalueen ulkopuo
lella käytettävät laitteet, kuten konttoritoiminto
ja palvelevat laitteet. Kaupalla ja muulla elinkei
noelämällä ei investointien vähennysoikeuksia ole 
lainkaan. 

Välillistä piilevää verokustanousta syntyy 
muun muassa siitä, että eräät tavarat ja palvelut 
ovat liikevaihtoverottomia, minkä vuoksi niiden 
ostohinnat eivät ole vähennyskelpoisia eriä vero
tuksessa. Näidenkin tavaroiden ja palveluiden 
ostohintoihin sisältyy kuitenkin aikaisemmin nii
den tuottamisen yhteydessä hankittuihin tuotan
topanoksiin sisältynyttä veroa, jota ei voida elimi
noida tavaran tai palvelutoiminnan verottomuu
den vuoksi. Liikevaihtoverottomia palveluja ovat 
muun muassa kuljetus-, mainos-, atk-, arkki
tehti- ja insinööritoimistojen palvelut. Verotto
mia ovat myös kiinteistöpalvelutoiminta, talon
rakennus sekä maa- ja vesirakennustoiminta. 
Myös sähkö ja nestemäiset polttoaineet olivat 
liikevaihtoverottomia kuluvan vuoden elokuun 
alkuun asti. 

Teollisuusrakennuksien rakennusmateriaalien 
sekä muun muassa lämpö-, vesijohto-, ilmas
tointi- ja sähkötöiden hankintahintojen liikevaih
toverollisuudesta aiheutuva piilevä vero on pyrit
ty eliminoimaan siten, että teollisuusyritys voi 
verotuksessa vähentää 75 prosenttia teollisuusra
kennuksen ostohinnasta. Teollisuusrakennuksina 
ei kuitenkaan pidetä esimerkiksi erillisiä toi-

roisto- ja sosiaalitiloja, muuntamorakennuksia, 
ympäristönsuojeluun liittyviä puhdistamoja eikä 
tuotantoprosessin vaatimia kuljetinrakennelmia. 

Tuotantoketjun eri vaiheissa kertaantuva väli
tön ja välillinen piilevä verokustannus aiheuttaa 
sen, että lopputuotteen hintaan sisältyvä vero
määrä muodostuu suuremmaksi kuin nykyinen 
16 prosentin liikevaihtoverokanta edellyttäisi. Lii
kevaihtoverojärjestelmästä aiheutuva piilevä vero
kustannus on keskimäärin neljä prosenttia. 

1.1.3. Tasausverojärjestelmän soveltaminen 

Tasausveron piiriin kuuluvat tavarat ovat pää
asiassa teollisuustuotteita. Sähkövirrasta on kan
nettu tasausveroa kesäkuusta 1984 lähtien. 

Tasausveron määrä vaihtelee tavararyhmittäin 
1,4 prosentista 7,8 prosenttiin verotusarvosta. 
Tasausverolain soveltamisalan ulkopuolella ovat 
pääosin maataloustuotteet samoin kuin eräät vä
hän tai ei lainkaan teollisesti valmistetut tuot
teet, polttoaineet, tasku- ja rannekellot, taidete
okset sekä eräät pääasiassa kauppamerenkulussa 
käytettävät alukset. Vientitavaran valmistukseen 
tuoduista tavaroista ei kanneta tasausveroa edel
lyttäen kuitenkin, ettei verottomuus aiheuta 
haittaa kotimaiselle tuotannolle. Vuoden 1977 
maaliskuusta ovat kehitysmaista peräisin olevien 
tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista anne
tun lain (97 3/71) piiriin kuuluvat eräät, lähinnä 
trooppiset tuotteet olleet tasausverottomia. 

Tasausverolain 6 §:ssä olevan valtuuden nojalla 
tullihallitus tai, jos kysymyksessä on taloudellises
ti merkittävä tai periaatteellisesti tärkeä asia, 
valtiovarainministeriö voi myöntää tasausverotto
muuden teollisessa tuotantotoiminnassa käytettä
välle tavaralle, milloin vastaavaa tavaraa ei teh
dasmaisesti valmisteta Suomessa. Vuoden 1986 
alusta myös teolliseen tuotantotoimintaan välit
tömästi liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoimin
nassa käytettäville tavaroille on voitu vastaavalla 
tavalla myöntää verottomuus. Edellä todetulla 
perusteella vuonna 1985 oli noin 15 prosenttia 
tuonnin arvosta tasausverotonta. Kaikkiaan noin 
60 prosenttia kokonaistuonnista oli tasausvero
tonta kyseisenä vuonna. 

Vuonna 1985 tasausveroa kannettiin noin 877 
miljoonaa markkaa. Keskimääräinen tasausverol
lisen tuonnin mukaan painotettu tasausveropro
sentti oli 2,4. 
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1.1.4. Muutoksen syyt 

Nykyiset tasausveromäärät, jotka on tarkistettu 
kokonaisuudessaan viimeksi vuonna 1984, perus
tuvat vuotta 1980 koskevan kansantalouden pa
nos-tuotostutkimuksen ennakkotietoihin. Koska 
tasausveromäärien tulisi mahdollisimman tarkasti 
vastata kotimaisten tuotteiden kustannuksiin si
sältyvää piilevää veroa, on veromäärien tarkista
minen tarpeellista veroperusteissa tapahtuneiden 
eräiden muutosten vuoksi. Elokuun 1986 alusta 
voimaan tulleet muutokset energiaverotuksessa 
vähentävät veron kertaantomista ja piilevän ve
ron syntyä. Suurin merkitys on sillä, että tuotan
totoiminnassa käytettäväitä sähköitä poistettiin 
sähkövero ja siitä kannettava liikevaihtovero sää
dettiin liikevaihtoverotuksessa vähennyskelpoi
seksi. Myös eräille energiainvestoinneille myön
nettiin osittainen liikevaihtoverohuojennus, joka 
osaltaan vähentää piilevän veron määrää. 

Veropetusteissa tapahtuneiden muutosten 
ohella tulisi tasausveromäärät tarkistaa viimeisten 
käytettävissä olevien panos-tuotosselvitysten pe
rusteella. 

Tasausveroprosenttien nykyistä jakoa tullitarif
firyhmiin ja -nimikkeisiin on pidetty liian epä
tarkkana. Samaan tariffiryhmään saattaa sisältyä 
usean toimialan tuottamia tavaroita, joiden piile
vä vero voi vaihdella. Nykyisin tasausvero on 
määrätty ns. enemmistöperiaatteella. Pääasial
lisen, kyseiseen ryhmään kuuluvia tavaroita tuot
tavan toimialan piilevän veron määrä on usein 
määrännyt koko tullitariffiryhmän tasausvero
määrän. Jakamalla tällaiset tullitariffiryhmät nii
hin kuuluvia tavaroita tuottavien toimialojen 
mukaisesti voidaan veroprosentteja tarkentaa. 
Tällöin tuotekohtaiset veromäärät voivat joko 
nousta tai laskea. 

Lentokoneille, jotka on tuotu käytettäväksi 
kotimaan reittiliikenteessä tai ammattimaisessa 
kansainvälisessä liikenteessä, on jo vakiintuneen 
käytännön mukaan myönnetty tasausverotto
muus valtiovarainministeriön päätöksillä. Tämän 
vuoksi ja hakemusmenettelyn välttämiseksi olisi 
perusteltua vapauttaa sanotut lentokoneet suo
raan lain 3 §:n nojalla tasausverosta. Koska Suo-

messa on alettu valmistaa vaahdonestovalmistei
ta, on. ?~.mä tuotteet perusteltua saattaa tasausve
ron pmun. 

Koska tasausverolain säätämisen perusteena 
olevaa piilevää veroa edelleen sisältyy kotimaassa 
valmistettuihin tavaroihin, hallitus pitää tasaus
verojärjestelmän jatkamista vuodeksi 1987 tar
peellisena. 

1.2. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti toukokuussa 1986 
työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, vastaa
vatko vuoden 1985 alusta voimaan tulleet tasaus
veromäärät viimeisten käytettävissä olevien tieto
jen perusteella laskettavaa piilevän veron määrää 
sekä arvioida energiaverouudistuksen vaikutus 
piilevän veron ja tasausveron määriin. Hallituk
sen esitys on valmisteltu työryhmän tekemän 
selvityksen perusteella. Selvityksessä käytettiin 
hyväksi viimeisimpiä eli vuotta 1983 koskevia 
panos-tuotostutkimuksen tietoja. Lisäksi selvityk
sessä otettiin huomioon edellisten, vuonna 1984 
tehtyjen tasausveromäärien tarkistusten jälkeen 
verotuksessa tapahtuneet muutokset. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Tarkistettujen tasausveromaarien keskimääräi
nen taso laskee noin 0,3 prosenttiyksikköä nykyi
sestä eli 2,4 prosentista 2,1 prosenttiin. Veromää
rien muutokset vähentävät tasausveron tuottoa 
arvioituna vuoden 1985 tasausverollisen tuonnin 
perusteella noin 130 miljoonalla markalla vuosi
tasolla. Tasausveron kanto vaikuttaa myös tuonti
tavaroista perittävän liikevaihtoveron tuottoon, 
joka vähenisi noin 25 miljoonalla markalla vuosi
tasolla. Muilla ehdotetuilla muutoksilla ei ole 
sanottavaa vaikutusta veron tuottoon. 

Tasausveron tuotoksi on arvioitu vuonna 1986 
noin 910 miljoonaa markkaa. Vuonna 1987 ta
sausveroa arvioidaan kertyvän noin 800 miljoonaa 
markkaa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

3 §. Tasausveromäärien perusteena olevat pii
levän veron määrät eri toimialoilla on selvitetty 
Tilastokeskuksen vuotta 1983 koskevan kansan
talouden panos-tuotostutkimuksen tietojen pe
rusteella. Selvityksessä on otettu huomioon liike
vaihtoverotuksessa ja energiaverotuksessa tapah
tuneet muutokset siten, että tulokset piilevän 
veron määristä kuvaavat tilannetta vuonna 1987. 

Piilevä vero on laskettu toimialoittain. Tasaus
verojärjesteln.~!1 kannalta merkitykselliset päätoi
mialat ovat tehdasteollisuus, kaivannaistoiminta 
sekä sähkö-, lämpö- ja vesihuolto. Lisäksi tehdas
teollisuuden osalta on käytetty 39 alatoimialan 
luokitusta. Tavaraa tuottavien eri toimialojen 
piilevän veron määrät ovat olleet perusteena, kun 
vastaaville tuontitavaroille on määrätty tasaus
veroprosentit tullitariffinimikkeistön mukaan. 
Tariffiryhmissä eri nimikkeisiin kuuluvien tava
roiden veroprosentit ehdotetaan nyt määrättävik
si toimialoittain aikaisempaa yksityiskohtaisem
min. Voimassa olevassa laissa tullitariffiryhmän 
veroprosentti määräytyy yleensä pääasiallisen toi
mialan piilevän veron määrän mukaisesti enem
mistöperiaatteella. Nyt ehdotettu tarkempi nimi
kejako merkitsee sitä, että yksittäisen tavaran 
veroprosentti vastaa aikaisempaa paremmin sen 
todellista piilevää verorasitusta. Tarkemman toi
mialoittaisen nimikejaottelun seurauksena eräi
den tavaroiden tasausveroprosentit alenevat ja 
eräiden nousevat. Keskimäärin tasausvero kuiten
kin alenee 0,3 prosenttiyksikköä. 

Tarkistetut tasausveromäärät vaihtelevat 1,0 
prosentista 4,6 prosenttiin. Useimmissa tuoteryh
missä tasausvero laskee. Esimerkiksi eräiden ko
neiden, sähköteknisten ja hienomekaanisten lait
teiden sekä raudan ja teräksen vero alenee 0, 5, 
autojen 0,2, eräiden kemiallisten tuotteiden 0,6 
sekä eräiden vilja- ja jauhovalmisteiden 2,0-2,9 
ja sähkövirran 3,4 prosenttiyksikköä. Vaatteiden 
tasausvero pysyy ennallaan, kun taas alumiinin ja 
eräiden alumiiniteosten vero nousee 0, 5 sekä 

muovien ja muovituotteiden 0,4 prosenttiyksik
köä. 

Vakiintuneeseen huojennuskäytäntöön viitaten 
ehdotetaan, että nimikkeisiin 88.02. 500 ja 
88.02.600 kuuluvilta lentokoneilta, joita käyte
tään kotimaisessa reittiliikenteessä tai ammatti
maisessa kansainvälisessä liikenteessä, poistetaan 
tasausvero suoraan lain nojalla. Koska Suomessa 
on alettu valmistaa nimikkeeseen 27.10.0 kuulu
via vaahdonestovalmisteita, ehdotetaan, että ne 
säädetään samalla tasausverollisiksi. 

5 §. Säännöksen 3 kohtaan ehdotetaan lisättä
väksi viittaus myös kehitysmaista peräisin olevien 
tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista anne
tun asetuksen 3 §:ään jo mainitun 2 §:n lisäksi. 
Tällöin eräät vähiten kehittyneistä maista tuota
vat tullitariffin ryhmiin 1.-24. kuuluvat tavarat 
tulevat suoraan lain nojalla tasausverottomiksi, 
kuten on tarkoitettukin. 

10 §. Voimaantulosäännöstä ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että lakia sovelletaan vuoden 
1987 aikana tullivalvonnasta luovutettaviin tava
roihin. 

2. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1987 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Laki olisi saatettava voimaan 1 päi
västä tammikuuta 1987 alkaen. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestykses
sä, jota on noudatettava säädettäessä kannetta
vaksi veroa yhdelta vuodelta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tasausverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 
3 §, 5 §:n 1 momentin 3 kohta ja 10 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 § 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (894/84) sekä 5 §:n 1 
momentin 3 kohta ja 10 § 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (892 185 ), näin kuuluviksi: 

3 § 33. Ryhmä ............................. 2,0% 
Tasausveroa on suoritettava tulli tariffilakiin 34. Ryhmä ............................. 2,0% 

(360/80) liittyvän tullitariffin jäljempänä mainit- 35. Ryhmästä nimikkeet 35.01-03 2,0% 
mihin ryhmiin Ja nimikkeisiin kuuluvista tava- 35.04 ...... 2,6% 
roista niiden verotusarvon perusteella seuraavasti: 35.05-06 2,0% 

35.07 ...... 2,6% 
36. Ryhmä ............................. 2,0% 

11. Ryhmästä nimikkeet 11.01-05 2,8% 37. Ryhmästä nimikkeet 37.01-03 2,0% 
11.07 ...... 3,3% 37.05-07 2,5 % 
11.08-09 2,4% 37.08 ...... 2,0% 

15. Ryhmästä nimikkeet 15.01-07 2,4% 38. Ryhmästä nimikkeet 38.01-03 2,0% 
15.08 ...... 2,0% 38.05-06 3,1 % 
15.10-11 2,6% 38.07-09 2,6% 
15.12-17 2,4% 38.11-18 2,0% 

16. Ryhmä ............................. 2,4% 38.19 ...... 3,5 % 
17. Ryhmän nimikkeestä 39. Ryhmästä nimikkeet 39.01-06 2,6% 

17.01 maustettu tai vär- 39.07 ...... 1,8% 
jätty juurikas- ja ruoko- 40. Ryhmästä nimikkeet 40.02 ...... 2,6% 
sokeri, jähmeä ...................... 4,1 % 40.05-16 1,8% 

17. Ryhmästä nimikkeet 17.02-04 4,1 % 41. Ryhmästä nimikkeet 41.02-10 2,5 % 
18. Ryhmästä nimikkeet 18.01. B ... 4,1 % 42. Ryhmä ............................. 2,5 % 

18.03-06 4,1 % 43. Ryhmästä nimikkeet 43.02-04 2,5 % 
19. Ryhmästä nimikkeet 19.02 ...... 2,4% 44. Ryhmästä nimikkeet 44.05-07 2,7% 

19.03-08 2,8% 44. Ryhmän nimikkeestä 
20. Ryhmä ............................. 2,4% 44.09 puulanka ja puu-
21. Ryhmä ............................. 2,4% kepit ............................... 2,7% 
22. Ryhmä ............................. 3,3 % 44. Ryhmästä nimikkeet 44.11-12 2,4% 
24. Ryhmästä nimike 24.02 ...... 1,0% 44.13 ...... 2,7 % 
25. Ryhmästä nimikkeet 25.12 ...... 4,6% 44.14-28 2,4% 

25.22-23 3,5 % 45. Ryhmästä nimikkeet 45.03-04 2,4% 
25.27 ...... 4,6% 46. Ryhmä ............................. 1,8% 

27. Ryhmän nimikkeestä 47. Ryhmästä nimikkeet 47.01 ...... 3,1 % 
27 .10.D vaahdonestoval- 47.02 ...... 2,4% 
misteet ............................. 2,6% 48. Ryhmästä nimikkeet 48.01-07 3,2 % 

27. Ryhmästä nimike 27.17 ...... 4,5 % 48.08-11 2,4% 
28. Ryhmä ............................. 2,6% 48.12-13 1,5 % 
29. Ryhmästä nimikkeet 29.01-37 2,6% 48.14-16 2,4% 

29.38-45 2,0% 48.18-19 2,5 % 
30. Ryhmästä nimikkeet 30.03 ...... 2,0% 48.20-21 2,4% 

30.04 ...... 1,5 % 49. Ryhmä ............................. 2,8% 
30.05 ...... 2,0% 50. Ryhmästä nimikkeet 50.04-09 1,5 % 

31. Ryhmästä nimikkeet 31.02-05 2,0% 51. Ryhmästä nimikkeet 51.01 ...... 1,5 % 
32. Ryhmästä nimikkeet 32.01-07 2,6% 51.02 ...... 2,6% 

32.08-13 2,0% 51.03-04 1,5% 
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52. Ryhmä ............................ . 
53. Ryhmästä nimikkeet 53.06-12 
54. Ryhmästä nimikkeet 54.03-05 
55. Ryhmästä nimikkeet 55.05-09 
56. Ryhmästä nimikkeet 56.01-02 

56.03-07 
57. Ryhmästä nimikkeet 57.06-11 
58. Ryhmä ............................ . 
59. Ryhmästä nimikkeet 59.01-10 

59.11 ...... 
59.12-17 

60. Ryhmä ............................ . 
61. Ryhmä ............................ . 
62. Ryhmä ............................ . 
63. Ryhmä ............................ . 
64. Ryhmästä nimikkeet 64.01 ..... . 

64.02-06 
65. Ryhmä ............................ . 
66. Ryhmä ............................ . 
67. Ryhmä ............................ . 
68. Ryhmä ............................ . 
69. Ryhmästä nimikkeet 69.01-08 

69.09-14 
70. Ryhmä ............................ . 
71. Ryhmästä nimikkeet 71.01-04 

71.05-11 
71.12-16 

73. Ryhmästä nimikkeet 73.01-20 
73.21-38 
73.40 ...... 

74. Ryhmästä nimikkeet 74.01-04 
74.05-06 
74.07 ...... 
74.08-18 
74.19 .... .. 

75. Ryhmästä nimikkeet 75.01 ..... . 
75.02-06 

76. Ryhmästä nimikkeet 76.01-04 
76.05 .... .. 
76.06 .... .. 
76.07-15 
76.16 .... .. 

77. Ryhmä ............................ . 
78. Ryhmästä nimikkeet 78.01-03 

78.04 .... .. 
78.05 .... .. 
78.06 .... .. 

79. Ryhmä ............................ . 
80. Ryhmästä nimikkeet 80.01-05 

80.06 .... .. 
81. Ryhmä ............................ . 
82. Ryhmä ............................ . 
83. Ryhmä ............................ . 

1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
2,6% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,8% 
1,5% 
1,5% 
1,4% 
1,5% 
1,4% 
1,8% 
1,5% 
1,4% 
1,5% 
1,5% 
3,5% 
3,5% 
1,8% 
1,8% 
1,5% 
3,0% 
1,5% 
2,8% 
2,2% 
2,8% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
2,2% 

84. Ryhmästä nimikkeet 84.01-02 
84.03-33 
84.34 ...... 
84.35-63 
84.64 .... .. 
84.65 .... .. 

85. Ryhmästä nimikkeet 85.01-04 
85.05 ...... 
85.06-08 
85.09-11 
85.12-17 
85.18-23 
85.24-26 
85.27-28 

86. Ryhmästä nimikkeet 86.02-07 
86.08 ...... 
86.09-10 

87. Ryhmästä nimikkeet 87.01 ..... . 
87.02-08 
87.09-13 
87.14 ...... 

88. Ryhmästä muut paitsi 
nimikkeisiin 88.02.500 
Ja 88.02.600 kuuluvat 
lentokoneet, kotimaan 
reittiliikenteessä tai am
mattimaisessa kansainvä
lisessä liikenteessä käy-

2,2% 
1,9% 
2,5% 
1,9% 
2,2% 
1,9% 
1,6% 
1,9% 
1,0% 
1,6% 
1,0% 
1,6% 
1,8% 
1,6% 
2,2% 
1,8% 
2,2% 
1,9% 
1,8% 
2,2% 
1,8% 

tettävät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2 % 
89. Ryhmä ............................. 2,0 % 
90. Ryhmä .............................. 2,1 % 
91. Ryhmästä nimikkeet 91.03-06 2,1 % 

91.08 ...... 2,1 % 
91.10-11 2' 1 % 

92. Ryhmästä nimikkeet 92.01-10 1,5 % 
92.11-13 1,0% 

93. Ryhmästä nimikkeet 93.01 ...... 1,5 % 
93.02-04 1,9 % 
93.05 ...... 1,5 % 
93.06 ...... 1,9 % 
93.07 ...... 2,0% 

94. Ryhmästä nimikkeet 94.01 ...... 1,8 % 
94.02 ...... 2,1 o/o 
94.03-04 1,8 % 

95. Ryhmä ............................. 1,5 % 
96. Ryhmästä nimikkeet 96.01-05 1,5 % 

96.06 ...... 2,2 % 
97. Ryhmä ............................. 1,5 % 
98. Ryhmästä nimikkeet 98.01 ....... 1,8 % 

98.02-14 1,5 % 
98.15 ...... 2,2% 
98.16 ...... 1,5 % 
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5 § 
Tasausverottomia ovat: 

3) tullitariffin 1.-24. ryhmiin kuuluvat tava
rat, jotka ovat tullittornia ja tuontimaksuttornia 
kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja 
tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen (974/ 
71) 2 ja 3 §:n mukaan. 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1986 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1988, luovutetaan 
tulli valvonnasta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tasausverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain 
3 §, 5 §:n 1 momentin 3 kohta ja 10 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 § 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (894/84) sekä 5 §:n 1 
momentin 3 kohta ja 10 § 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (892/85), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Tasausveroa on suoritettava tullitariffilakiin 

(360/ 80) liittyvän tullitariffin jäljempänä mainit
tuihin ryhmiin ja nimikkeisiin kuuluvista tava
roista niiden verotusarvon perusteella seuraavasti: 

11. Ryhmä ............................. 5,3 % 

15. Ryhmä ............................. 3,1 % 

16. Ryhmästä nimikkeet 

17. Ryhmän nimikkeestä 
1 7. 0 1 maustettu tai vär
jätty juurikas- ja ruoko-

16.01-03 
16.04-05 

sokeri, jähmeä ..................... . 
17. Ryhmästä nimikkeet 17.02-04 
18. Ryhmästä nimikkeet 18.01.B, 

18.03-06 
19. Ryhmä ............................ . 

20. Ryhmä ............................ . 
21. Ryhmä ............................ . 
22. Ryhmä ............................ . 
24. Ryhmästä nimike 24.02 ..... . 
25. Ryhmästä nimikkeet 25.12, 

25.22-23, 
25.27 ..... . 

6,8% 
3,1% 

3,8% 
3,8% 

3,8% 
5,3% 

3,1% 
3,1% 
3,9% 
1,8% 

4,2% 

27. Ryhmästä nimike 27.17 ...... 7,8% 
28. Ryhmä ............................. 3,2 % 
29. Ryhmä ............................. 3,2 % 

30. Ryhmästä nimikkeet 30.03 ...... 2,1 o/o 
30.04-05 2,4 % 

31. Ryhmästä nimikkeet 31.02-05 2,7 % 

11. Ryhmästä nimikkeet 11.01-05 . 2,8% 
11.07 ...... 3,3 % 
11.08-09 . 2,4% 

15. Ryhmästä nimikkeet 15.01-07 . 2,4% 
15.08 ...... 2,0 % 
15.10-11 . 2,6% 
15.12-17 . 2,4% 

16. Ryhmä ................. ............ 2,4 % 

17. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 
22. 
24. 
25. 

Ryhmän nimikkeestä 
17.01 maustettu tai vär
jätty juurikas- ja ruoko-
sokeri, jähmeä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 1 % 
Ryhmästä nimikkeet 17.02-04 . 4,1 % 
Ryhmästä nimikkeet 18.01. B ... 4,1 % 

18.03-06 . 4,1 % 
Ryhmästä nimikkeet 19.02 ...... 2,4 % 

19.03-08 . 2,8% 
Ryhmä ............................. 2,4% 
Ryhmä ............................. 2,4% 
Ryhmä ............................. 3,3% 
Ryhmästä nimike 24.02 ...... 1,0 % 
Ryhmästä nimikkeet 25.12 ...... 4,6% 

25.22-23 . 3,5 % 
25.27 ...... 4,6 % 

27. Ryhmän nimz"kkeestä 
27.10.D vaahdonestoval-
misteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 6 % 

27. Ryhmästä nimike 27.17 ...... 4,5 % 
28. Ryhmä ............................. 2,6% 
29. Ryhmästä nimz"kkeet 29.01-37 . 2,6 % 

29.38-45 . 2,0% 
30. Ryhmästä nimikkeet 30.03 ...... 2,0 % 

30.04 ...... 1,5 % 
30.05 ...... 2,0 % 

31. Ryhmästä nimikkeet 31.02-05 . 2,0 % 
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Voimassa oleva laki 

32. Ryhmä ............................. 2,2 % 

33. Ryhmä ............................. 2,1 % 
34. Ryhmä ............................. 2,1 % 
35. Ryhmä ............................. 2,2 % 

36. Ryhmä ............................. 2,2 % 
37. Ryhmästä nimikkeet 37.01-02 . 2,2 % 

37.03 ...... 2,2 o/o 
37.05-08 . 2,2 % 

38. Ryhmä ............................. 2,2 % 

39. Ryhmä ............................. 2,2 % 

40. Ryhmästä nimikkeet 40.02 ...... 3,3 % 
40.05-16 . 2,1 % 

41. Ryhmästä nimikkeet 41.02-10 . 1,9 % 
42. Ryhmästä nimikkeet 42.01-02 . 1,9 % 

42.03 ...... 1,4 % 
42.04-06 . 1,9 % 

43. Ryhmästä nimikkeet 43.02-04 . 1,4 % 
44. Ryhmästä nimikkeet 44.05-07 . 2,7 % 

nimikkeestä 44.09 puukepit, karke-
asti muotozllut, mutta ei sorvatut, 
taivutetut eikä muulla tavalla valmis-
tetut, kävelykeppien, piiskojen, golf 
mailanvarsien, sateenvarjojen käden-
stjojen, työvälineen varsien tai niiden 
kaltaisten tavaroiden valmistukseen 
soveltuvat; puulanka . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 6 % 
nimikkeet ............. .44 .11 . . . . . . 2 , 8 % 

44.12-22 . 2,6% 
44.23 ...... 2,6 o/o 
44.24-28 . 2,6 % 

45. Ryhmästä nimikkeet 45.03-04 . 2,6 % 
46. Ryhmä ............................. 1,7 °;6 
47. Ryhmä ............................. 3,8 % 

48. Ryhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 % 

49. Ryhmä ............................. 2,9 % 
50. Ryhmästä nimikkeet 50.04-09 . 1,7 % 

2 360859N 

Ehdotus 

32. Ryhmästä nimikkeet 32.01-07 . 
32.08-13 . 

33. Ryhmä ............................ . 
34. Ryhmä ............................ . 
35. Ryhmästä nimikkeet 35.01-03 . 

35.04 .. ... . 
35.05-06. 
35.07 ..... . 

36. Ryhmä ............................ . 
37. Ryhmästä nimikkeet 37.01-03 . 

37.05-07 . 
37.08 ..... . 

38. Ryhmästä nimikkeet 38.01-03 . 
38.05-06. 
38.07-09 . 
38.11-18 . 
38.19 ... .. . 

39. Ryhmästä nimikkeet 39.01-06 . 
39.07 ..... . 

40. Ryhmästä nimikkeet 40.02 ..... . 
40.05-16 . 

41. Ryhmästä nimikkeet 41.02-10 . 
42. Ryhmä ............................ . 

43. Ryhmästä nimikkeet 43.02-04 
44. Ryhmästä nimikkeet 44.05-07 
44. Ryhmän nimikkeestä 

44.09 puulanka ja puu-
kepit .............................. . 

2,6% 
2,0% 
2,0% 
2,0% 
2,0% 
2,6% 
2,0% 
2,6% 
2,0% 
2,0% 
2,5% 
2,0% 
2,0% 
3,1 % 
2,6% 
2,0% 
3,5% 
2,6% 
1,8% 
2,6% 
1,8% 
2,5% 
2,5% 

2,5% 
2,7% 

2,7% 

44. Ryhmästä nimikkeet 44.11-12 . 2,4 % 
44.13 ...... 2,7% 
44.14-28 2,4 % 

45. Ryhmästä nimikkeet 45.03-04 . 2,4 % 
46. Ryhmä ............................. 1,8% 
47. Ryhmästä nimzkkeet 47.01 ...... 3,1 % 

47.02 ... ... 2,4% 
48. Ryhmästä nimtkkeet 48.01-07 . 3,2 % 

48.08-11 . 2,4 o/o 
48.12-13 . 1,5 % 
48.14-16 . 2,4% 
48.18-19 . 2,5 % 
48.20-21 . 2,4 % 

49. Ryhmä ............................. 2,8 % 
50. Ryhmästä nimikkeet 50.04-09 . 1,5 % 
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Voimassa oleva laki 

51. Ryhmä ............................. 1,7 % 

52. Ryhmä ............................. 1,7 % 
53. Ryhmästä nimikkeet 53.06-12 . 1,7 % 
54. Ryhmästä nimikkeet 54.03-05 . 1,7 % 
55. Ryhmästä nimikkeet 55.05-09 . 1,7 % 
56. Ryhmä ............................. 1,7 % 

57. Ryhmästä nimikkeet 57.06-11 . 1,7 % 
58. Ryhmä ............................. 1,7 % 
59. Ryhmä ............................. 1,7 % 

60. Ryhmä ............................. 1,7 % 
61. Ryhmä .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1,4 % 
62. Ryhmä ............................. 1,7 % 
63. Ryhmä ............................. 1,4 % 
64. Ryhmä .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1,4 % 

65. Ryhmä ............................. 1,4 % 
66. Ryhmä .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,9 % 
67. Ryhmä ............................. 1,9 % 
68. Ryhmä .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 4,2 % 
69. Ryhmä ............................. 4,2 % 

70. Ryhmä ............................. 2,2 % 
71. Ryhmä ............................. 1,9 % 

73. Ryhmä ............................. 3,3 % 

74. Ryhmä ............................. 4,0 % 

75. Ryhmä ............................. 4,0 % 

76. Ryhmä ............................. 2,5 % 

77. Ryhmä .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 4,0 % 
78. Ryhmä .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 4,0 % 

79. Ryhmä ............................. 4,0 % 
80. Ryhmä ............................. 4,0 % 

Ehdotus 

51. Ryhmästä nimzkkeet 51.01 ..... . 
51.02 .... .. 
51.03-04 . 

52. Ryhmä ............................ . 
53. Ryhmästä nimikkeet 53.06-12 . 
54. Ryhmästä nimikkeet 54.03-05 . 
55. Ryhmästä nimikkeet 55.05-09 . 
56. Ryhmästä nimikkeet 56.01-02 . 

56.03-07 . 
57. Ryhmästä nimikkeet 57 .06-11 . 
58. Ryhmä ............................ . 
59. Ryhmästä nimikkeet 59.01-10 . 

59.11 ...... 
59.12-17 . 

60. Ryhmä ............................ . 
61. Ryhmä ............................ . 
62. Ryhmä ............................ . 
63. Ryhmä ............................ . 
64. Ryhmästä nimzkkeet 64.01 ..... . 

64.02-06. 
65. Ryhmä ............................ . 
66. Ryhmä ............................ . 
67. Ryhmä ............................ . 
68. Ryhmä ............................ . 
69. Ryhmästä nimikkeet 69. 01-08 . 

69.09-14 
70. Ryhmä ............................ . 
71. Ryhmästä nimikkeet 71. 01-04 . 

71.05-11 . 
71.12-16 . 

73. Ryhmästä nimzkkeet 73.01-20 . 
73.21-38 . 
73.40 ...... 

74. Ryhmästä nimikkeet 74.01-04 . 
74.05-06. 
74.07 ...... 
74.08-18 . 
74.19 .... .. 

75. Ryhmästä nimikkeet 75.01 .... .. 
75.02-06. 

76. Ryhmästä nimikkeet 76. 01-04 . 
76.05 .... .. 
76.06 .... .. 
76.07-15 . 
76.16 .... .. 

77. Ryhmä ............................ . 
78. Ryhmästä nimzkkeet 78.01-03 . 

78.04 .... .. 
78.05 .... .. 
78.06 .... .. 

79. Ryhmä ............................ . 
80. Ryhmästä nimikkeet 80.01-05 . 

80.06 ...... 

1,5% 
2,6% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
2,6% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,5% 
1,8% 
1,5% 
1,5% 
1,4% 
1,5% 
1,4% 
1,8% 
1,5% 
1,4% 
1,5% 
1,5% 
3,5% 
3,5% 
1,8% 
1,8% 
1,5% 
3,0% 
1,5% 
2,8% 
2,2% 
2,8% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
2,2% 
3,0% 
3,0% 
2,2% 
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Voimassa olava laki 

81. Ryhmä ............................. 4,0 % 
82. Ryhmä ............................. 2,5 % 
83. Ryhmä ............................. 2,5 % 
84. Ryhmä ............................. 2,4 % 

85. Ryhmä ............................. 2,1 % 

86. Ryhmä ............................. 2,2 % 

87. Ryhmästä nimikkeet 87.01 ...... 2,4 % 
87 .02.A.I .. 2,0 % 
87.02.A.II . 2,0 % 
87.02.B ja C 2,0 % 
87.03-06 . 2,0 % 
87.07-14 . 2,2 % 

88. Ryhmä ............................. 2,2 % 

89. Ryhmästä muut 
nimikkeet paitsi ........ 89.0l.C.II . 2,6 % 

90. Ryhmä ............................. 2,4 % 
91. Ryhmästä nimikkeet 91.03-06, 

91.08, 
91.10-11 . 2,4 % 

92. Ryhmä . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1,6 % 

93. Ryhmä ............................. 2,4 % 

94. Ryhmä ............................. 2,1 % 

95. Ryhmä ............................. 1,9 % 
96. Ryhmä . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 % 

97. Ryhmä ............................. 1,9 % 

Ehdotus 

81. Ryhmä ............................. 3,0% 
82. Ryhmä ............................. 2,2 % 
83. Ryhmä ............................. 2,2 % 
84. Ryhmästä nimikkeet 84.01-02 . 2,2 % 

84.03-33 . 1,9% 
84.34 ... ... 2,5% 
84.35-63 . 1,9 % 
84.64 ...... 2,2% 
84.65 ...... 1,9 % 

85. Ryhmästä nimikkeet 85.01-04 . 1,6 % 
85.05 ...... 1,9 o/o 
85.06-08 . 1,0 % 
85.09-11 . 1,6% 
85.12-17 . 1,0% 
85.18-23 . 1,6% 
85.24-26 . 1,8% 
85.27-28 . 1,6% 

86. Ryhmästä nimtkkeet 86.02-07 . 2,2 % 
86.08 ...... 1,8% 
86.09-10 . 2,2 % 

87. Ryhmästä nimikkeet 87.01 ...... 1,9 % 
87.02-08 . 1,8% 
87.09-13 . 2,2 % 
87.14 ...... 1,8 % 

88. Ryhmästä muut paitsi 
nimikkeistä 88.02.500 ja 
88. 02.600 lentokoneet, 
kansainvälisessä liiken
teessä tai kotimaan reit-
tilitkenteesså' käytettävät ............ 2,2 % 

89. Ryhmä . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2, 0 % 

90. Ryhmä ............................. 2,1 % 
91. Ryhmästä nimikkeet 91.03-06 . 2,1 % 

91.08 ...... 2,1 % 
91.10-11 . 2,1 % 

92. Ryhmästä nimikkeet 92.01-10 . 1,5 % 
92.11-13 . 1,0% 

93. Ryhmästä nimtkkeet 93.01 ...... 1,5 % 
93.02-04 . 1,9 % 
93.05 ...... 1,5 % 
93.06 ...... 1,9% 
93.07 ...... 2,0% 

94. Ryhmästä nimikkeet 94.01 ...... 1,8 % 
94.02 ...... 2,1 % 
94.03-04 . 1,8% 

95. Ryhmä ............................. 1,5 % 
96. Ryhmästä nimikkeet 96.01-05 . 1,5 % 

96.06 .... .. 2,2% 
97. Ryhmä ............................. 1,5 % 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

98. Ryhmä ............................. 1,9 % 98. Ryhmästä nimikkeet 98.01 ...... 1,8 o/o 

5 § 
Tasausverottomia ovat: 

3) tavarat, jotka ovat tullittornia ja tuontimak
suttornia kehitysmaista peräisin olevien tavaroi
den tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun ase
tuksen 2 §:n nojalla. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1987, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

98.02-14 . 1,5 % 
98.15 ...... 2,2 o/o 
98.16 ...... 1,5 % 

3) tullitariffin 1. -24. ryhmiin kuuluvat tava
rat, jotka ovat tullittornia ja tuontimaksuttornia 
kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja 
tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen (9741 
71) 2 ja 3 §:n mukaan. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1988, luovutetaan 
tullivalvonnasta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 


