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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tulo
verolain, verotuslain 68 a §:n ja tappiontasauksesta tuloverotuk
sessa annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden ve
rotukseen muutoksia, jotka liittyvät kokonais
verouudistukseen. Pinta-alalisät ehdotetaan 
säädettäviksi veronalaiseksi tuloksi. Maatalou
den irtaimen käyttöomaisuuden enimmäispois
to ehdotetaan alennettavaksi 30 prosentista 25 
prosenttiin ja poistojen aloittamisajankohta 
muutettavaksi omaisuuden käyttöönottovuo
deksi, kun poistot nykyisin voidaan aloittaa jo 
omaisuuden hankintavuonna. Maatalouden ra
kennusten ja rakenneimien vastikkeiden vero
vapautta ehdotetaan rajoitettavaksi 80 prosen
tista 40 prosenttiin. Myös yksityiskäyttöönot
tojen ja tulolähdesiirtojen verotusta koskevia 
säännöksiä ehdotetaan täydennettäviksi. Maa
tilatalouden tappion vähentämisoikeutta val
tionverotuksessa ehdotetaan rajoitettavaksi si
ten, että tappio 10 000 markkaa ylittävältä 
osalta saadaan vähentää vain saman tuloläh
teen tulosta. 

Metsäverotuksessa ehdotetaan metsän tuot
toperusteita täsmennettäviksi, ja lakiin ehdote
taan otettavaksi nykyistä tarkemmat säännök
set näiden laskemisesta. Vakuutuskorvaukset 
ehdotetaan otettaviksi tuottoperustearvioinnis
sa huomioon. Tulevaisuudessa ojitettavien soi
den veronhuojennuksista ehdotetaan luovutta
vaksi. Verotuslakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös, jonka mukaan asetuksessa olevia 
tuottoperusteita on tarkistettava, jos metsän 
tuotossa on todettu vähintään 5 prosentin 
muutos. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi 
eräitä Sanonnailisia ja muita tarkistuksia. 

Esitys liittyy vuoden 1989 tulo- ja menoar
vioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 1989 alusta ja niitä sovellet
taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toi
mitettavassa verotuksessa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Ehdotusten syyt ja asian val
mistelu 

Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa 
kokonaisverouudistuksen. Uudistuksen lähtö
kohtana on eri tulolajien yhtäläinen verottami
nen. 

Valtiovarainministeriö asetti 16 päivänä ke
säkuuta 1987 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
selvittää maatilatalouden tuloveropohjan laa
jentamismahdollisuudet ja -tarpeet hallitusoh
jelmassa kokonaisverouudistukselle asetettujen 
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tavoitteiden mukaisesti. Työryhmän oli selvi
tettävä sekä maatalouden että metsätalouden 
puhtaan tulon määrään vaikuttavat tekijät. 

Työryhmämuistiossa (1987:VM 28) tehtyjä 
selvityksiä kuten muidenkin kokonaisverouu
distuksen valmistelua varten asetettujen toimi
kuntien ja työryhmien mietinnöissä ja muis
tioissa käsiteltyjä asioita on käsitellyt koko
naisverouudistusta valmistelemaan asetettu mi
nisterityöryhmä. 

Esitykseen ehdotetaan sisällytettäväksi myös 
maataloudessa tapahtuvien yksityiskäyttöönot-
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tojen ja tulolähdesiirtojen verottamista koske
vat säännökset. Ehdotukset perustuvat valtio
varainministeriön asettaman yritysjärjestely
työryhmän (työryhmämuistio 1988:VM 3) poh
jalta laadittuihin yritysmuodon muutosten, 
fuusioiden, diffuusioiden, purkamistilanteiden 
sekä yksityiskäyttöönottojen ja tulolähdesiirto
jen verokohtelua koskeviin ehdotuksiin. Tar
koituksena on, että yksityiskäyttöönottojen ja 
tulolähdesiirtojen verottamista koskevat sään
nökset ovat mahdollisimman neutraaleja, yhte
näisiä ja johdonmukaisia sekä elinkeinovero
tuksessa, maatalousverotuksessa että tulo- ja 
varallisuusverolain mukaan verotettavassa an
siotoiminnassa. Elinkeinoverotusta ja tulo- ja 
varallisuusverolain mukaan verotettavaa ansio
toimintaa koskevat säännökset sisältyvät erik
seen annettaviin esityksiin. 

2. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

2.1. Maatalouden verotus 

2 .1.1. Pinta-alalisät 

Maatilatalouden tuloverolain (543/67) 5 §:n 
1 momentin 4 kohdan mukaan pinta-alalisää ei 
lueta maatalouden veronalaisiin tuloihin. Sään
nös lisättiin kaksi vuotta voimassa olleeseen 
maatilatalouden tuloverolakiin vuonna 1970. 
Lainmuutoksen tarkoituksena oli keventää sel
laisten pienillä tiloilla maataloutta harjoitta
vien verotusta, joiden maatilataloudestaan saa
rnat tulot ovat vähäiset ja joilla ei ole sanotta
vasti muitakaan tuloja. Verovapautta perus
teltiin myös sillä, että pinta-alalisä ainakin 
osittain on katsottava luonteeltaan sosiaaliseksi 
avustukseksi. 

Valtion varoista hintapoliittisena tukena 
maksettavaa pinta-alalisää maksetaan valtio
neuvoston päätöksessä (445/88) määrättyä ko
koa pienemmille tiloille. Enimmäispeltoala on 
30 hehtaaria. 

Pinta-alalisän saannin ehtona on lisäksi, että 
viljelijäpuolisoiden verotettavien tulojen koko
naismäärä kunnallisverotuksessa jää valtioneu
voston päätöksen edellyttämien tulorajojen 
alapuolelle. Vuonna 1988 pinta-alalisä makse
taan täysimääräisenä, jos verotettavat tulot 
vuodelta 1986 toimitetussa verotuksessa olivat 
enintään 69 000 markkaa. Viljelijäpuolisoille, 

joiden verotettavat tulot vuonna 1986 ylittivät 
99 000 markkaa, ei pinta-alalisää makseta. 

Pinta-alalisää maksetaan etupäässä pienille 
tiloille keskimääräistä suurempien tuotanto
kustannusten tasoittamiseksi. Nykyinen vero
järjestelmä ottaa kuitenkin aikaisemmasta 
pinta-alaperusteisesta verotusjärjestelmästä 
poiketen huomioon pienten viljelmien suhteel
lisesti suuremmat tuotantokustannukset salli
malla niiden vähentämisen verotuksessa. Pinta
alalisän kaksinkertainen verotuksellinen huo
jennus toisaalta pinta-alalisän verovapautena 
ja toisaalta menojen vähennyskelpoisuutena 
poikkeaa muiden verovelvollisten verotuksessa 
sovellettavista periaatteista. Verovapaus oli 
lain voimaantuloaikana paremmin perustelta
vissa, kun suuri osa muistakin sosiaalisilla 
perusteilla maksettavista avustuksista oli tuol
loin voimassa olevien säännösten mukaan ve
rovapaata tuloa. Nykyisin ovat useimmat so
siaalisilla perusteilla saadut tulot veronalaisia. 
Myös verovelvollisten keskinäinen verotukselli
nen yhdenvertaisuus edellyttää pinta-alatisien 
saattamista veronalaisiksi. 

2.1.2. Maatalouden käyttöomaisuuden pois
tot 

2.1.2.1. Poistojen aloittaminen 

Maatilatalouden tuloverolain mukaan pois
tojen aloittaminen ei edellytä koneiden, kalus
ton ja laitteiden käyttöönottoa. Ensimmäinen 
poisto voidaan tehdä jo sinä vuonna, jona 
omaisuus on hankittu. Verovuonna hankituksi 
katsotaan kone, joka on toimitettu tilalle tai 
josta on tehty hankintasopimus ja lisäksi aina
kin osa hinnasta maksettu rahana tai luovutta
malla vaihtokone. Maatalouden harjoittaja voi 
käytännössä aloittaa täysien poistojen tekemi
sen sellaisesta koneesta, jota ei ole verovuonna 
edes tuotu tilalle ja josta ei ole maksuksi 
annettu käteistä rahaa lainkaan. 

Maataloudenharjoittajan poisto-oikeus on 
väljempi kuin elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain (360/68) mukaan verotettavan 
elinkeinonharjoittajan, joka saa aloittaa pois
tojen tekemisen vasta koneen käyttöönot
tovuonna. Mahdollisuus poistojen aloittami
seen jo hankintavuonna on osaltaan vaikutta
nut siihen, että verovelvolliset ovat verovuoden 
lopulla hankkineet koneita pienentääkseen ve
rotettavaa tuloa. Verokohtelun vaikutuksen 
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vähentämiseksi kone- ja laiteinvestointien 
ajoittamiseen ehdotetaan myös maatilatalou
den käyttöomaisuugen poistot aloitettaviksi 
omaisuuden käyttöönottovuodelta. 

2.1.2.2. Poistoprosentti 

Maatilatalouden tuloverolain 8 §:n mukaan 
koneiden, kaluston ja laitteiden hankintameno
jen menojäännöksestä saadaan verovuonna 
tehdä enintään 30 prosentin poisto. Jos konei
den, kaluston ja laitteiden taloudellinen käyt
töikä on enintään kolme vuotta, hankintameno 
saadaan vähentää kokonaan sinä verovuonna, 
jona meno on suoritettu. Arvoltaan vähäisen 
pienkaluston hankintamenot on verotuskäytän
nössä vähennetty vuosimenoina. 

Käyttämällä 30 prosentin enimmäispoistoa 
voidaan irtaimen omaisuuden hankintamenos
ta vähentää kahtena ensimmäisenä vuonna yli 
puolet. Kuudessa vuodessa on poistettu yli 88 
prosenttia ja 10 vuodessa yli 97 prosenttia. 
Poistoprosentti on sama kuin elinkeinonhar
joittajilla, joiden verotuksessa korkean pois
toprosentin tarkoitus on tukea yritysten inves
tointeja ja vahvistaa niiden kilpailuasemaa. 

Käyttöomaisuuspoiston varsinaisena tarkoi
tuksena on poistaa hyödykkeen hankintameno 
siinä tahdissa kuin meno kerryttää tuloa. Tilas
tokeskuksen pääomalaskelmissa on koneiden 
ja kaluston käyttöikä maataloudessa 5-15 
vuotta. Maatalouden taloudellinen tutkimus
laitos on käyttänyt laskelmissaan traktorin ja 
leikkuupuimurin käyttöikänä 12 vuotta, kas
vinviljelykaluston 10 vuotta ja kotieläinkalus
ton 15 vuotta. 

Edellä mainittuja käyttöikäolettamia käyt
täen maksimipoisto-oikeuden käyttö johtaa 
liian suuriin poistoihin eli veroluottoon. Kaa
vamaisella poistojärjestelmällä ei voida päästä 
tilanteeseen, jossa poistot mukautettaisiin tilan 
tuotokseen. Jos nykyistä enimmäispoistopro
senttia alennetaan lähemmäksi koneiden ja ka
luston todennäköistä yleistä taloudellista käyt
töikää, voidaan kuitenkin päästä siihen, että 
koneita ei hankita pelkästään veroteknisistä 
syistä vaan ennen kaikkea tuotannollisista syis
tä. Todelliset keskimääräiset poistot maatalou
dessa ovat olleet 20 prosentin tienoilla, joten 
kaikki verovelvolliset eivät ole tehneet maksi
mipoistoja. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maata
louden koneiden, kaluston ja laitteiden poiston 

suuruudeksi enintään 25 prosenttia menojään
nöksestä. 

2 .1.3. Luovutusvoitot 

Maatilatalouden tuloverolain 5 §:n 1 mo
mentin 2 kohdan mukaan verovelvollisen vä
hintään 10 vuotta omistamasta rakennuksesta 
ja rakennelmasta saaduista luovutushinnoista 
ja vahingon-, vakuutus- ja muista korvauksista 
20 prosenttia on veronalaista tuloa. Myös sil
loin, kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603/77) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavalla menet
telyllä, rakennuksesta saadusta luovutushin
nasta tai muusta korvauksesta on 20 prosenttia 
veronalaista tuloa. Sama koskee tilanteita, 
joissa rakennus on luovutettu sellaiseen tarkoi
tukseen, johon vastaanottajalla on oikeus lu
nastaa rakennus tai saada pysyvä käyttöoikeus 
mainitulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen 
vesistön patoamista tai säännöstelyä varten on 
vapaaehtoisesti luovuttanut rakennuksen toi
menpiteistä hyötyä saavalle voimalaitoksen 
omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, johon val
tiolle on annettu lunastusoikeus. Nämä luovu
tukset olivat kokonaan verovapaita ennen vuo
den 1986 alusta voimaan tullutta lainmuutosta, 
jolloin yritysverotuksen uudistamisen yhteydes
sä omaisuuden luovutusvoittojen veronalai
suutta laajennettiin. 

Kokonaisverouudistuksen yhteydessä myyn
tivoittojen verotuksen tarkistamisesta omak
suttujen periaatteiden mukaisesti ehdotetaan 
maatilatalouden tuloverolain säännöksiä muu
tettaviksi siten, että 60 prosenttia rakennukses
ta ja rakennelmasta, jonka verovelvollinen on 
omistanut vähintään 10 vuotta, saaduista luo
vutushinnoista ja vahingon-, vakuutus- ja 
muista korvauksista on veronalaista tuloa. 
Myös muusta nykyisin vain 20 prosentin osuu
delta veronalaisesta maatilatalouteen kuuluvas
ta rakennuksesta saadusta luovutushinnasta tai 
muusta korvauksesta olisi 60 prosenttia veron
alaista tuloa. 

2.1.4. Eläkevakuutusmaksujen vähennysoi
keus 

Maatilatalouden tulosta vähennyskelpoisia 
ovat vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta suori-
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tetut maksut siltä osin kuin niiden määrä 
yhdessä pakollisten, rajoituksetta vähennyskel
poisten vakuutusmaksujen kanssa on enintään 
18 prosenttia verovelvollisen ansiotulojen mää
rästä. 

Eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeutta 
ehdotetaan laajennettavaksi siten, että rajoi
tuksetta vähennyskelpoisten pakollisten elä
kevakuutusmaksujen lisäksi kokonaistulosta 
saa vähentää muita eläkevakuutusmaksuja 15 
prosenttia ansiotulon määrästä. Säännösehdo
tus tästä sisältyy erikseen annettavaan tulo- ja 
varallisuusverolakia koskevaan esitykseen. 

2.1.5. Yksityiskäyttöönolot ja tulolähdesiir
rot 

2.1.5 .1. Yksityiskäyttöönotat 

Maatilatalouden tuloverolain 4 §:n mukaan 
maatalouden tuloa ei ole verovelvollisen ja 
hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen 
tilalta saatujen maatalous- ja puutarhatuottei
den todennäköinen luovutushinta. V erovapaut
ta koskeva säännös lisättiin lakiin vuonna 
1970. Säännöksen ei oikeuskäytännössä ole 
katsottu edellyttävän, että näiden tuotteiden 
tuottamisesta aiheutuneet menot olisivat vä
hennyskelvottomia paitsi mikäli on kysymys 
tuotteista, joita tilalla tuotetaan vain yksityis
talouden käyttöön. Muiden tilalla harjoitet
tuun maatalouteen kuuluvien hyödykkeiden 
kuin maatalous- ja puutarhatuotteiden ottami
sesta yksityistalouden käyttöön ei laissa ole 
säännöksiä. Oikeuskäytännössä on katsottu, 
että yksityiskäyttöönotosta ei voida säännösten 
puuttuessa verottaa. Maatilatalouden verotuk
sen ja elinkeinoverotuksen yhtenäistämiseksi 
ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös, jonka 
mukaan verovelvollisen ottaessa yksityistalou
den käyttöön muuta tilalla harjoitettuun maa
talouteen sekä siihen tai metsätalouteen liitty
västä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole pidet
tävä eri liikkeenä, kuuluvaa omaisuutta kuin 
maatalous- ja puutarhatuotteita katsotaan ve
ronalaiseksi luovutushinnaksi omaisuuden al
kuperäistä hankintamenoa vastaava määrä tai 
sitä alhaisempi todennäköinen luovutushinta. 

2.1. 5 .2. Tulolähdesiirrot 

Maatilatalouden tuloverolain 5 §:n 11 koh
dan mukaan veronalaiseksi tuloksi luetaan ve
rovelvollisen toiseen tulolähteeseensä siirtä
mien maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä 
tilalta otetun soran, saven, mullan, turpeen, 
jäkälän ynnä muun sellaisen todennäköinen 
luovutushinta siirtohetkellä. Vastaava määrä 
saadaan vähentää elinkeinotulon verottamises
ta annetun lain 51 §:n 2 momentin nojalla 
liikkeen tulosta. Laissa sen sijaan ei ole sään
nöstä siitä, mitä arvoa on käytettävä, kun 
muuta maatalouteen kuuluvaa omaisuutta siir
retään tulolähteestä toiseen. Verotuskäytän
nössä arvona käytetään yleensä omaisuuden 
poistamatonta hankintamenoa. Vastaanottava 
tulolähde saa tällöin lukea saman arvon vähen
nyskelpoiseksi hankintamenoksi. Maatilatalou
den tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset sekä tulootettavasta arvosta että 
maataloudessa käytettävästä muusta tuloläh
teestä siirrettävän omaisuuden vähennyskelpoi
sesta hankintamenosta. Säännökset olisivat sa
mansisältöiset kuin elinkeinoverotuksessa. 

2.1.6. Maatilatalouden tappion vähentäminen 

Itsenäisen taloudellisen yksikön muodosta
valla maatilalla harjoitettua maa- ja metsäta
loutta pidetään yhtenä tulolähteenä. Maatilata
loutta harjoittava verovelvollinen voi vähentää 
maatalouden tappion saman maatilan metsän 
puhtaasta tulosta. Jos tämä ei riitä maatalou
den tappion vähentämiseen, vahvistetaan maa
tilatalouden tappio, jonka saa vähentää val
tionverotuksessa mahdollisista muista tuloista 
eli yleensä palkka- tai eläketuloista. Kunnallis
verotuksessa tappion voi vähentää maatilata
louden puhtaasta tulosta tappiovuotta seuraa
van viiden vuoden aikana. 

Jos tilalla harjoitetaan maa- tai metsätalou
den sivutoimintaa eikä toiminta ole niin laajaa, 
että sitä olisi pidettävä eri liikkeenä, sivutoi
minnasta saatua tuloa verotetaan yhdessä var
sinaisesta maatilataloudesta saatujen tulojen 
kanssa. Jos sivutoiminnasta syntyy tappiota, 
sen saa vähentää maatalouden tuloista samana 
vuonna. 

Maatilatalouden tappio verotuksessa aiheu
tuu useimmiten maatilan hankkimiseen otetun 
lainan koroista tai käyttöomaisuuden poistois
ta. Jatkuvastikin tappiota tuottavien maatila-
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jen tappiot saa vähentää muista tuloista. Vaik
ka jatkuvasti tappiollisia maatiloja pidetään 
useista eri syistä, ei ole kuitenkaan tarkoituk
senmukaista antaa jatkuvasti verotuksessa tap
piollisena harjoitetun maatilatalouden lieven
tää näiden verovelvollisten muiden tulojen ve
rotusta. Tämän vuoksi ehdotetaan maatilata
louden tappion vähentämisoikeutta rajoitetta
vaksi siten, että maatilatalouden tappiota 
10 000 markkaa ylittävältä osalta ei saa vähen
tää valtionverotuksessa kokonaistulosta, vaan 
saman tulolähteen tulosta kuten kunnallisvero
tuksessa. 

Vähennysoikeuden rajoittaminen ei vaikut
taisi sellaisten maatilatalouden harjoittajien ve
rotukseen, joilla on tuloa pelkästään maatilata
loudesta. 

2.2. ~etsäverotns 

2.2 .1. Metsäveroperusteet 

Maatilatalouden tuloverolain 11 § :n mukaan 
metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pide
tään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaatui
sen metsämaan arvioidaan kunnassa verovuon
na päättyneenä ja kahtena sitä edeltäneenä 
hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti 
antaneen, ottaen huomioon kantohintatason ja 
metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallin
tokustannukset sekä arvonvähennykset sen 
mukaan kuin niistä asetuksella erikseen sääde
tään. 

Puhtaan tuoton arviointiperusteista on sää
detty maatilatalouden tuloveroasetuksessa. 
Näitä perusteita ovat metsämaan pinta-ala ja 
laatu, jotka selvitetään veroluokituksessa, vuo
tuinen puuntuotos, joka ilmaistaan metsävero
lukuna eri veroluokissa kunnittain, verokuutio
metrin puutavaralajittainen rakenne kunnittain 
ja verokuutiometrin raha-arvo kunnittain eri 
kantohinta-alueilla. 

Verotuslain 68 a §:n mukaan valtioneuvosto 
vahvistaa metsätalouden kunnittaiset ja kanto
hinta-alueittaiset tulon arviointiperusteet siten, 
että verotus tulee maatilatalouden tuloverolain 
11 §:n pääsäännön mukaan oikeaksi ja yhden
mukaiseksi. 

Verotuksen selkiinnyttämiseksi olisi tuotto
perusteista otettava maatilatalouden tulovero
lain 11 §:ään nykyistä yksityiskohtaisemmat 
säännökset. Eräät nykyisin maatilatalouden tu
loveroasetuksessa (233/88) olevat säännökset 

ehdotetaan sisällytettäviksi maatilatalouden tu
loverolain 11 §:ään. 

2.2.1.1. Vakuutuskorvaukset 

Viime vuosina sattuneiden metsätuhojen pe
rusteella on metsäverotusta lievennetty eri ta
voin. Vakuutusyhtiöt ovat vuosina 1982-1985 
maksaneet metsävakuutuskorvauksia keski
määrin 43 miljoonaa markkaa vuodessa. Va
kuutusmaksut otetaan huomioon metsätalou
den tulosta tehtävässä keskimääräisessä vähen
nyksessä. Vakuutuskorvaukset eivät ole sisälty
neet kansantulotilaston kantorahatuloihin. Va
kuutuskorvauksia ei ole otettu huomioon 
myöskään verokuutiometrin raha-arvoa lasket
taessa, mikä on johtunut asiaan liittyvistä sel
vittelyongelmista ja tuoton arviointiperusteiden 
tulkinnanvaraisuudesta. 

Vakuutuskorvaukset ehdotetaan otettaviksi 
huomioon tilastojen perusteella keskimääräise
nä kantohintatason korotuksena yhtäläisenä 
kaikissa kunnissa. Tuhoalttiudessa ei ole voitu 
osoittaa erityisiä keskimääräistä pahempia tai 
lievempiä alueita. 

2.2.1.2. Mahdollisuus metsätulon verotuspe
rusteiden määrittämiseen myös 
kuntaryhmittäin 

Maatilatalouden tuloverolain 11 § :n mukaan 
metsätalouden tuoton arviointiperusteet tulisi 
määrittää kunnittain. Käytännössä tämä on 
ollut mahdotonta muiden perusteiden paitsi 
veroluokituksen ja puun keskihinnan osalta. 
Valtakunnan metsien inventoinnin otos antaa 
mahdollisuuden esittää kohtuullisen luotettavia 
tilastolukuja noin 100 000-200 000 hehtaarin 
suuruisille kuntaryhmille. Jossakin määrin tie
toja on voitu tarkentaa alueittaisen metsäta
loussuunnittelun antamilla lisätiedoilla tai joil
lakin alueilla kuten Ahvenanmaalla paikallisin 
voimavaroin tehdyillä inventoinnin otannan 
täydennyksillä. Olisi perusteltua, että arviointi
perusteet olisi lain mukaan mahdollista määri
tellä paitsi kunnittain erityisten syiden niin 
vaatiessa myös kuntaryhmittäin. Kunnittain 
yhtäläisellä tilastollisella tarkkuudella toimimi
nen aiheuttaisi pienten kuntien osalta kohtuut
tomia hallintomenoja. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös vai-
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linneesta käytännöstä. Metsäveroalueista päät
täisi verohallitus. 

2.2.1.3. Soiden ojitusalueet 

Soiden ensikertaiset ojitukset on lähes lop
puun suoritettu koko maassa. Jäljellä oleva 
uudisojitustarve on METSÄ-2000 ohjelman 
mukaan noin 500 000 hehtaaria. Ojitukset on 
pääosin toteutettu erilaisten veronhuojennus
järjestelmien tuella. Vuoteen 1967 asti oli voi
massa veronhuojennus, jonka mukaan ojitetun 
suon veroluokkaa ei saanut uudessa luokituk
sessa nostaa ennen 10 vuoden määräaikaa, 
vaikka alueen tuottokyky olisikin parantunut 
sitä ennen. Vuodesta 1968 alkaen on sovellettu 
maatilatalouden tuloverolain 15 §:n mukaista 
suon ojitusalueen täydellistä määräaikaista 
(15-25 vuotta) veronhuojennusta. Huojennus
aika on lyhin Etelä-Suomessa ja pisin Lapin 
läänissä. 

Vuonna 1985 ojitettiin soita noin 70 000 
hehtaaria. Tästä pääosa oli veroluokituksen 
joutomaata. Suorite on ollut vuosittain vähe
nevä. Metsäojituksen painopiste on siirtymässä 
toiskertaisiin kunnostusojituksiin, joille vuo
desta 1987 alkaen myönnetään myös metsänpa
rannuslain mukaista valtion tukea. Uudisoji
tuksia kohtaan on viime vuosina esitetty voi
makasta ympäristönsuojeluun liittyvää arvoste
lua. 

Verovapautta on haettu ja myönnetty noin 
700 000 metsämaahehtaarille. Ilmeisesti pääosa 
(noin 5 miljoonaa hehtaaria) ojituksista on 
tehty veroluokituksessa joutomaaksi luetuille 
alueille, joilla verovapausselvitykset joudutaan 
tekemään hallintotyönä veroluokituksen uudis
tuksen yhteydessä. Selvittelyjen edellyttämää 
erityisesti koulutettua työvoimaa ei verohallin
nossa ole riittävästi. 

Soiden ojitusalueiden pinta-alojen veroluo
kittaisia selvityksiä ei ole voitu tehdä metsälau
takunnissa, joten nämä ojitussuunnitelmakart
tojen ja veroluokituskarttojen vertailut on jou
duttu tekemään vuosittain verovalmistelun yh
teydessä verotoimistoissa. 

Soiden ojitusalueiden verovapaus on hallin
nollisesti erittäin hankala ja tulkintaongelmia 
aiheuttava. Tämän ja muun edellä esitetyn 
perusteella vuoden 1988 jälkeen valmistuvien 
ojitusten verovapaudesta ehdotetaan luovutta
vaksi. 

2.2.1.4. Tuottoperusteiden ajantasaistus 

Lakia {)n-tuöttoperusteiden aj antasaistukses
sa sovellettu siten, että valtiovarainministeriö 
on antanut metsäntutkimuslaitokselle pysyväis
määräyksen seurata valtakunnan metsien in
ventointien avulla asetuksessa olevien arviointi
perusteiden ajantasaisuutta. Kun inventoinnis
sa todettujen arviointiperusteiden voimaan
saattamisen ajankohdasta ei ole laissa riittävän 
täsmällisiä säännöksiä, on ollut mahdollista 
lykätä uusien metsäverolukujen ja verokuutio
metrin rakenteen käyttöönottoa. 

Verotuslain 68 a §:ään olisi otettava säännös 
siitä, että asetuksessa olevat metsäveroluvut ja 
verokuutiometrin rakenne olisi saatettava vas
taamaan metsien inventoinnissa todettua tilan
netta silloin, kun tuottoperusteiden muutoksen 
vaikutus tuoton määrään on vähintään 5 pro
senttia. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetut muutokset lisäävät maatilatalou
den tuloverotuksen veropohjaa yhteensä noin 
1 650 miljoonaa markkaa. Tästä määrästä ve
ronalaisuuden korvaamiseksi korotettavien 
pinta-alalisien osuus on noin 900 miljoonaa 
markkaa, poisto-oikeuden hidastaminen suun
nilleen 500-600 miljoonaa markkaa sekä met
säverotuksen muutokset yhteensä noin 140 mil
joonaa markkaa. Metsäverotuksen muutosten 
aiheuttamasta veropohjan lisäyksestä vuonna 
1989 kertyy noin 40 miljoonaa markkaa. 

Esitys liittyy kokonaisverouudistukseen, jota 
koskevat muut esitykset, erityisesti valtionvero
tuksen tuloveroasteikkoa koskeva, myös vai
kuttavat tämän esityksen vaikutuksiin veron
saajain ja verovelvollisten talouteen. Näitä ko
konaisverouudistuksen vaikutuksia myös maa
tilatalouden harjoittajan osalta käsitellään 
vuodelta 1989 toimitettavaa verotusta varten 
annettavan edellä mainitun veroasteikkoesityk
sen perusteluissa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Maatilatalouden tuloverolaki 

4 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi saan
nös verovelvollisen yksityistalouteensa ottaman 
muun omaisuuden kuin maatalous- ja puutar
hatuotteiden arvosta. Omaisuuden arvoksi kat
sottaisiin omaisuuden alkuperäistä hankinta
menoa vastaava määrä tai sitä alhaisempi to
dennäköinen luovutushinta. Tämänsisältöinen 
säännös ehdotetaan pykälän 3 momentiksi. 
Maatalous- ja puutarhatuotteiden verovapaut
ta koskeva säännös pysyisi entisensisältöisenä 
4 § :n 2 momenttina. 

5 §:n 1 momentin 2 kohta. Lainkohtaa eh
dotetaan muutettavaksi siten, että rakennuk
sesta ja rakennelmasta, jonka verovelvollinen 
on omistanut vähintään 10 vuotta, saaduista 
luovutushinnoista ja vahingon-, vakuutus- ja 
muista korvauksista 60 prosenttia on veron
alaista tuloa. Myös muusta säännöksessä tar
koitetusta luovutushinnasta tai muusta kor
vauksesta olisi 60 prosenttia veronalaista tuloa. 
Muilta osin lainkohta pysyisi ennallaan. 

5 §:n 1 momentin 4 kohta. Lainkohdassa on 
lueteltu maatalouden verovuoden veronalaisia 
tuloja ja näistä poikkeuksena mainittu pinta
alalisä. Kun pinta-alalisät eivät enää olisi vero
vapaita, ehdotetaan lainkohdasta poistettavak
si pinta-alalisää koskeva maininta. 

5 §:n 1 momentin 12 kohta. Pykälän 1 
momenttiin lisättäväksi ehdotetun uuden 12 
kohdan mukaan veronalaiseksi tuloksi luettai
siin verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä 
siirtämän muun maatalouteen kuuluvan omai
suuden kuin maatalous- ja puutarhatuotteiden 
ja tilalta otetun maa-aineksen verotuksessa 
poistamatta oleva hankintamenon osa. 

6 §:n 1 momentin 1 kohta. Maatilatalouden 
tuloverolain 6 §:ssä on esimerkkiluettelo vä
hennyskelpoisista menoista. Lainkohdasta eh
dotetaan poistettavaksi viittaus tulo- ja varalli
suusverolain mukaan kokonaistulosta vähen
nyskelpoisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutus
maksuihin. Maatilatalouden harjoittajat saisi
vat pakollisten eläkevakuutusmaksujen lisäksi 
vähentää kokonaistulosta vapaaehtoisia elä
kevakuutusmaksuja 15 prosenttia ansiotulon 

määrästä. Tästä säädetään tulo- ja varallisuus
verolaissa. 

6 §:n 1 momentin 12 kohta. Pykälän 1 
momenttiin lisättävään uuteen 12 kohtaan eh
dotetaan sisällytettäväksi säännös verovelvolli
sen toisesta tulolähteestä siirtämän omaisuuden 
hankintamenon vähennyskelpoisuudesta. Vä
hennyskelpoinen olisi omaisuuden verotuksessa 
poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä 
korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi 
luovutushinnaksi luettu määrä. 

8 §. Pykälän 3 momentissa on irtaimen käyt
töomaisuuden poistoja koskevan menojään
nöksen käsitteen määritelmä. Sen mukaan me
nojäännöstä laskettaessa irtaimen käyttöomai
suuden hankkiminen oikeuttaa poistojen aloit
tamiseen. Elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain mukaan verotettavan elinkeinonhar
joittajan ja maatilatalouden harjoittajan pois
tojärjestelmän yhtenäistämiseksi lainkohta eh
dotetaan muutettavaksi siten, että menojään
nös on verovuoden aikana käyttöön otettujen 
koneiden, kaluston ja laitteiden hankintameno
jen sekä aikaisemmin käyttöön otettujen ko
neiden, kaluston ja laitteiden poistamattomien 
hankintamenojen summa vähennettynä koneis
ta, kalustosta ja laitteista verovuoden aikana 
saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeil
la sekä vahingon-, vakuutus- ja muilla kor
vauksilla ynnä koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintaan ja perusparannuksiin saaduilla 
avustuksilla. 

Pykälän 4 momentissa on säädetty enim
mäispoistoprosentista. Tämä ehdotetaan aleu
nettavaksi nykyisestä 30 prosentista 25 prosent
tiin. 

11 §. Pykälässä on säännökset metsätalou
den puhtaan tulon määrittämisestä. Laissa ole
vat säännökset puhtaan tuoton arvioinnista 
ovat hyvin niukat, ja puhtaan tuoton arviointi 
perustuu paljolti käytännössä kehitettyihin me
nettelytapoihin. Maatilatalouden tuloverolain 
11 §:ään ehdotetaan otettavaksi yksityiskohtai
set säännökset metsätalouden puhtaan tuoton 
määrityksessä käytetyistä käsitteistä ja menet
telystä. 

Pykälän 1 momentin johdantokappaleeseen 
sisältyisi keskimääräisverotuksen periaate kol
men hakkuuvuoden verotusperusteiden vahvis
tamisesta hintanoteerausten perusteella. Laki 
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edellyttää nykyisin metsätalouden tuoton ar
viointiperusteiden määrittämistä kunnittain. 
Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä ollut 
mahdollista muuten kuin veroluokituksessa ja 
puun keskihinnan määrityksessä. Kun arvioin
tiperusteet pitäisi tarvittaessa voida määritellä 
myös kuntaryhmittäin, ehdotetaan tästä otetta
vaksi lakiin säännös. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan met
sämaat jaetaan enintään neljään veroluokkaan. 

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan sisältyisi 
verokuutiometrin ja metsäveroluvun määritel
mät, jotka nykyisin ovat maatilatalouden tulo
veroasetuksen 13 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaan sisältyisi 
verokuutiometrin rakenteen määrittely. Tämän 
mukaan vallinnutta käytäntöä noudattaen ve
rokuutiometriin arvioidaan sisältyvän eri puu
tavaralajeja ja hukkapuuta samassa suhteessa 
kuin niitä on veronalaisen metsämaan suurim
man kestävän hakkuumahdollisuuden raken
teessa. 

Verokuutiometrin bruttoraha-arvon määrit
tämistapa sisältyisi pykälän 1 momentin 4 koh
taan. Kantohintataso määritettäisiin edelleen
kin metsänomistajien puukaupoissa saamien 
keskihintojen ja hakkuuvuonna sovelletun ve
rokuutiometrin rakenteen perusteella. Sään
nöksen mukaan keskihintoja laskettaessa otet
taisiin huomioon myös tulon menetyksistä saa
dut vakuutuskorvaukset. Keskihintoja lasketta
essa sovellettaisiin kauppasopimusten mukaisia 
kantohintoja ja kantohinnoiksi yhtenäisin pe
rustein hankintahinnoista johdettuja kantoar
voja. Lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi 
myös nykyisin asetuksessa oleva säännös met
sämaan jakamisesta kunnassa enintään kol
meen kantohinta-alueeseen, jos puutavaran 
kantohinnat ovat kunnan eri osissa puutavaran 
menekki- ja kuljetussuhteiden johdosta huo
mattavasti erilaiset tai jos kuntien välisten 
huomattavien tuottoperuste-erojen tasoittami
nen sitä edellyttää. 

Metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hal
lintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot ote
taan huomioon verokuutiometrin keskimää
räistä raha-arvoa kolmelle viimeksi kuluneelle 
hakkuuvuodelle määritettäessä siten, että kun
kin hakkuuvuoden verokuutiometrin brutto
raha-arvosta vähennetään kyseisenä hakkuu
vuonna sovellettava keskimääräinen vähennys. 
Keskimääräisestä vähennysprosentista on sää
detty maatilatalouden tuloveroasetuksessa. Vä
hennysprosentti on Ahvenanmaalla, Turun ja 

Porin, Uudenmaan, Kymen ja Hämeen lää
neissä 11, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja 
Keski-Suomen lääneissä 13, Pohjois-Karjalan 
ja Oulun läänissä 15 sekä Lapin läänissä 17. 

Metsäntutkimuslaitos on vuodesta 1976 tut
kinut vuosittain puunkasvatuksen todellisten 
kulujen osuutta yksityisluontoisten metsän
omistajien todellisista metsätuloista. Kuluseu
rantatutkimus jättää huomiotta metsätalouden 
tulokäsitteeseen kuuluvan realisoimattoman ar
vonlisäyksen. Jos puun kasvatuksen kulut suh
teutetaan koko metsätalouden pinta-alaperus
teiseen tulonmuodostukseen, johon sisältyy 
sekä realisoitu että realisoimaton arvonlisäys, 
on yksityismetsätalouden todellinen kuluosuus 
vuosina 1980-1985 ollut keskimäärin 8 pro
senttia. Maatilatalouden tuloveroasetuksen 
mukaisen keskimääräisen vähennyksen keski
arvo oli samana aikana 13,6 prosenttia. 

Keskimääräisen vähennyksen laskennassa on 
pitkävaikutteistenkin investointien aiheuttamat 
menot vähennetty kertamenona. Näin on me
netelty silloinkin, kun investoinnit on rahoitet
tu valtion pitkäaikaisilla halpakorkoisilla met
sänparannuslainoilla. Kulujen suhteuttaminen 
puuston arvonlisäykseen ja poistomenettelyn 
soveltaminen investointien menoihin alentaisi 
laskennallista kuluosuutta arviolta 2 prosentti
yksiköllä. Tarkoituksena on, että asia selvite
tään metsäntutkimuslaitoksen laskelmien avul
la ja asetusta muutetaan vastaavasti. 

Säännös keskimääräisen vähennyksen vähen
tämisestä verokuutiometrin keskimääräistä 
raha-arvoa määritettäessä ehdotetaan 11 §:n 1 
momentin 5 kohdaksi. 

Veroluokista, metsäveroluvuista, verokuu
tiometrin rakenteesta ja keskimääräisestä vä
hennyksestä annettaisiin tarkemmat määräyk
set asetuksella. Verokuutiometrin keskimääräi
sestä raha-arvosta päättäisi valtioneuvosto, ku
ten nykyisinkin. Metsäveroalueista ja kanto
hinta-alueista päättäisi verohallitus. Tämänsi
sältöinen 2 momentti ehdotetaan lakiin. 

Lain 11 §:n 3 momentti olisi nykyinen 2 
momentti, joka sisältää säännökset valtion 
Enontekiön ja Utsjoen kunnissa harjoittaman 
metsätalouden verottamisesta. 

15 §. Kun soiden ojitusalueiden uusista ve
ronhuojennuksista luovuttaisiin, ehdotetaan 
pykälän 2 momentti kumottavaksi. 

16 §. Pykälään sisältyvät säännökset metsi
tyksen tai ojituksen perusteella myönnettävän 
veronhuojennuksen saamisen edellytyksistä. 
Kun ojituksen perusteella ei enää myönnettäisi 
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veronhuojennuksia, ehdotetaan pykälästä jä
tettäväksi pois ojitusta koskevat säännökset. 

17 §. Kun kokonaisverouudistuksen yhtey
dessä on tarkoitus sisällyttää korkojen vähen
tämistä koskevat säännökset tulo- ja varalli
suusverolakiin ja kumota velkojen korkojen 
vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa 
annettu laki (953174), ehdotetaan viittaus tä
hän lakiin kumottavaksi. 

21 §. Pykälästä ehdotetaan kumottaviksi 
viittaukset jo kumottuihin tulo- ja omaisuusve
rolakiin, kunnallishallituksesta kaupungissa 
annettuun asetukseen ja maalaiskuntien kun
nallishallinnosta annettuun asetukseen. 

1.2. Verotuslaki 

68 a §. Verotuslain 68 a §:n säännös edellyt
tää, että valtioneuvosto vahvistaa metsätalou
den kunnittaiset ja kantohinta-alueittaiset tulo
jen arviointiperusteet vuosittain siten, että ve
rotus tulee maatilatalouden tuloverolain 11 § :n 
pääsäännön mukaan oikeaksi ja yhdenmukai
seksi. Valtiovarainministeriön metsäntutkimus
laitokselle antaman pysyväismääräyksen mu
kaan valtakunnan metsien inventointien avulla 
seurataan arviointiperusteiden ajantasaisuutta. 
Jos inventointitulokset osoittavat olennaisia ar
viointiperusteiden muutoksia, metsäntutkimus
laitoksen tulee viimeistään kolmen vuoden ku
luessa arvioinnin toimeenpanosta valmistella 
ehdotus asetuksen säännösten ajantasaistami
seksi. Eri osa-alueille esitettävien tietojen tulee 
perustua alueellisesti mahdollisimman yhtenäi
seen määritystapaan. Tämän perusteella esi
merkiksi poikkeavat ilmastolliset olosuhteet 
otetaan huomioon kasvun tason määrityksessä 
siten, että inventointitietoja korjataan keski
määräisen ilmaston mukaiseksi. 

Kun laissa ei ole selvää säännöstä siitä, 
milloin uudet arviointiperusteet on otettava 
verotusperusteeksi, on uusien metsäveroluku
jen ja verokuutiometrin rakenteen käyttöönot
to saattanut lykkääntyä. Tämän estämiseksi 
ehdotetaan verotuslain 68 a §:ään otettavaksi 
säännös asetuksessa olevien tuottoperusteiden 
ajantasaistamisesta ennen vuotuisen raha-arvo
päätöksen tekoa silloin, kun metsäveroluvuissa 
ja verokuutiometrin rakenteessa on todettu 
tapahtuneen muutos, joka aiheuttaa tuoton 
lisääntymisen tai vähentymisen ainakin viidellä 
prosentilla. 

2 380902Z 

Samassa yhteydessä ehdotetaan lakiin otetta
vaksi säännös siitä, että valtioneuvoston on 
vahvistettava vuosittain verokuutiometrin kes
kimääräinen raha-arvo ja porotalouden tuotto
perusteet ennen joulukuun 10 päivää. Pykälän 
4 momentissa on säännökset siitä, milloin met
säntutkimuslaitoksen ja Paliskuntain yhdistyk
sen on tehtävä ehdotuksensa valtioneuvostolle. 
Myös Paliskuntain yhdistyksen olisi tehtävä 
ehdotuksensa ennen lokakuun 31 päivää. 

1.3. Laki tappiontasauksesta tuloverotukses
sa 

2 §. Kun maatilatalouden tappiota 10 000 
markkaa ylittävältä osalta ei saisi enää valtion
verotuksessa vähentää muun tulolähteen tappi
osta, on lain 2 §:ää, johon sisältyy tappion 
määritelmä, muutettava. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi lisäämällä siihen säännökset 
maatilatalouden tappion käsitteestä ja laskemi
sesta. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset vero
velvollisen kokonaistulosta vähennettävien eri 
eläkelakien nojalla suoritettujen vakuutus
maksujen ja maatilatalouden tuloverolain 
15 a §:n 3 momentissa tarkoitetun vähennyk
sen rinnastamisesta tappiota laskettaessa huo
mioon otettaviin vähennyksiin. Kun elä
kevakuutusmaksujen vähennysoikeuteen on 
ehdotettu muutoksia, ehdotetaan lainkohdassa 
oleva sanamuoto eläkevakuutusmaksujen vä
hentämisestä yksinkertaistettavaksi. Maatilata
louden tuloverolain 15 a §:n 3 momentissa tar
koitettua vähennystä koskeva säännös ehdote
taan tarpeettomana kumottavaksi. Maatilata
louden tuloverolain 13 §:ssä on vuoden 1986 
alusta voimassa säännös ylimenevän osan huo
mioon ottamisesta seuraavana verovuonna 
metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vä
hennettävänä menona. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväk
si säännös verovelvollisen kokonaistulosta val
tionverotuksessa vähennettävästä maatilatalou
den tappion rinnastamisesta 1 momentissa mai
nittuihin vähennyksiin. 

4 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi saan
nös maatilatalouden tappion. vähentämisestä. 
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2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Kun eräitä nykyisin maatilatalouden tulove
roasetuksessa olevia säännöksiä ehdotetaan 
otettavaksi lakiin, on nämä säännökset tarkoi
tus kumota asetuksessa. Maatilatalouden tulo
veroasetuksen 13, 17 ja 18 § kumottaisiin. Kun 
keskimääräistä vähennysprosenttia on tarkoi
tus alentaa, joudutaan asetuksen 16 § muutta
maan. 

3. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1989. Niitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toimitetta
vassa verotuksessa. 

Veronalaista tuloa ei kuitenkaan olisi vuo
delta 1989 toimitettavassa verotuksessa pinta
alalisästä 19 päivänä toukokuuta 1988 annetun 
valtioneuvoston päätöksen (445/88) nojalla 
maksettu pinta-alalisä, vaikka se olisi maksettu 
vasta lain voimaantulon jälkeen. 

Maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 1 mo
mentin 2 ja 3 kohta tulevat sovellettaviksi, kun 
metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakennet
ta ensimmäisen kerran muutetaan lain voi
maantulon jälkeen. Lain 11 §:n 1 momentin 4 
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kohtaa sovellettaisiin ensimmäisen kerran mää
ritettäessä verokuutiometrin bruttoraha-arvoa 
hakkuuvuodelta 1988/89. 

Ennen maatilatalouden tuloverolain muu
toksen voimaantuloa ojitettujen soiden perus
teella myönnetyt veronhuojennukset olisivat 
voimassa kumotun 15 §:n 2 momentissa sääde
tyn ajan. Lain voimaantulon jälkeen ojitetun 
suon nojalla ei enää myönnetä huojennusta. 
Lain 16 §:n säännöksiä sovellettaisiin ennen 
tämän lain voimaantuloa olleessa muodossa 
ennen tämän lain voimaantuloa ojitettujen soi
den veronhuojennuksiin. 

4. Säätämisjärjestys 

Esitykseen sisältyvä ensimmäinen ja kolmas 
lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyksessä 
kuin valtiopäiväjärjestyksen 68 § :ssä on uudes
ta tai lisätystä yhtä vuotta pidemmältä ajalta 
kannettavasta verosta säädetty. Esityksen toi
nen lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä kuin valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä on 
säädetty. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan I5 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 15 §:n 2 

momentti, 
sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (975179), ja 
muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 1, 9 ja II kohta, 8 §:n 3 ja 4 

momentti, 11, 16, 17 ja 21 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § ja 5 §:n 1 momentin 4 kohta 30 päivänä joulukuuta 1970 

annetussa laissa (847 170), 5 §:n I momentin 2 kohta 20 päivänä joulukuuta I985 annetussa laissa 
(1039/85), 6 §:n 1 momentin I kohta 30 päivänä huhtikuuta I982 annetussa laissa (303/82) ja 1I 
kohta 24 päivänä kesäkuuta I968 annetussa laissa (374/68), I1 § osittain muutettuna I2 päivänä 
toukokuuta 1972 annetulla lailla (373/72), I6 §mainitussa 2I päivänä joulukuuta I979 annetussa 
laissa, 17 § 2 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (900/83} ja 2I § mainitussa 30 päivänä 
joulukuuta 1970 annetussa laissa, sekä 

lisätään 5 §:n 1 momenttiin siitä mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla 
kumotun 12 kohdan sijaan uusi I2 kohta ja 6 §:n 1 momenttiin uusi I2 kohta seuraavasti: 

4 § 
Maatalouden verovuoden puhdas tulo on 

maataloudesta sekä siihen tai metsätalouteen 
liittyvästä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole 
pidettävä eri liikkeenä, rahana tai rahanarvoi
sena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja 
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen erotus. 

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta 
verovelvollisen ja hänen perheensä yksityista
loudessa käytettyjen tilalta saatujen maatalous
ja puutarhatuotteiden luovutushintaa. 

Verovelvollisen ottaessa 1 momentissa tar
koitetusta toiminnasta yksityistalouden käyt
töön muuta kuin 2 momentissa tarkoitettua 
omaisuutta katsotaan omaisuuden alkuperäistä 
hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alhai
sempi todennäköinen luovutushinta veronalai
seksi luovutushinnaksi. 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohes
sa: 

2) rakennuksesta ja rakennelmasta, jonka 
verovelvollinen on omistanut IO vuotta lyhy
emmän ajan, saadut luovutushinnat sekä va
hingon-, vakuutus- ja muut korvaukset koko
naan ja, omistusajan ollessa vähintään 10 
vuotta tai kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603177) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos rakennus ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa raken
nus tai saada sen pysyvä käyttöoikeus maini
tulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen vesis
tön patoamista tai säännöstelyä varten on va
paaehtoisesti luovuttanut rakennuksen maini
tuista toimenpiteistä hyötyä saavalle voimalai
toksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon valtiolle on annettu lunastusoikeus, 60 
prosenttia mainituista luovutushinnoista ja 
korvauksista, lukuun ottamatta verovelvollisen 
tai hänen perheensä asuntona taikka muuten 
heidän yksityistaloudessaan käytetystä raken-
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nuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saatuja 
luovutushintoja ja korvauksia, kuitenkin niin, 
että maatilan tai sen osan luovutuksen yhtey
dessä myös rakennuksista ja rakennelmista 
saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

4) valtiolta maataloustuotannon tukemiseksi 
saadut avustukset ja korvaukset, lukuun otta
matta uudis- ja kivenraivauspalkkioita ja mui
ta niihin verrattavia maanparannusavustuksia 
ja verovelvollisen tai hänen perheensä asun
noksi taikka muuten heidän yksityistaloudes
saan käytettäväksi tarkoitetun rakennuksen, 
rakennelman tai sen osan hankintaa ja perus
parannuksia varten saatuja avustuksia, kuiten
kin niin, että koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankkimista tai perusparannuksia varten saa
dut avustukset ja korvaukset tuloutetaan 
8 §:ssä ja salaojitusavustukset 10 §:ssä sääde
tyllä tavalla sekä rakennusten ja rakenneimien 
hankintaan ja perusparannuksiin saadut avus
tukset vähentämällä ne vastaavista hankinta
tai perusparannusmenoista; 

12) verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä 
siirtämän muun kuin 11 kohdassa tarkoitetun 
omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva 
hankintamenon osa; 

6§ 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi

sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennys
kelpoisia menoja ovat muun ohessa: 

1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahana maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perus
tuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyt
tömyyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten 
oikeuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus
ja muut sellaiset maksut, verovelvollisen ja 
hänen perheenjäsenensä pakollisesta elä
kevakuutuksesta suoritetut maksut ja maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 
perusteella suoritetut maksut, sekä verovelvol
lisen perheenjäsenen palkka ja muut etuudet 
7 §:ssä säädetyin rajoituksin; 

9) maataloudessa käytetyn, tilan metsästä 
otetun puun kantohinnat; 

11) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut; 
sekä 

12) verovelvollisen toisesta tulolähteestä 
maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuk
sessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai 
sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalai
seksi luovutushinnaksi luettu määrä. 

8 § 

Menojäännös on verovuoden aikana käyt
töön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintamenojen sekä aikaisemmin käyttöön 
otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden pois
tamattomien hankintamenojen summa vähen
nettynä koneista, kalustosta ja laitteista vero
vuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja 
muilla vastikkeilla sekä vahingon-, vakuutus
ja muilla korvauksilla ynnä koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintaan ja perusparannuksiin 
saaduilla avustuksilla. 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään 25 prosenttia menojäännöksestä. Jos näin 
laskettu poisto on pienempi kuin 10 prosenttia 
verovuoden päättyessä käytössä olevien vero
vuoden ja kolmen sitä edeltäneen verovuoden 
aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, 
saadaan poisto kuitenkin tehdä viimeksi maini
tun suuruisena. 

11 § 
Metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pi

detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaa
tuisen metsämaan arvioidaan kunnassa tai 
kuntaryhmässä (metsäveroalue) verovuonna 
päättyneenä ja kahtena sitä edeltäneenä hak
kuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti anta
neen. Tuoton arvioinnissa sovelletaan seuraa
via perusteita (tuottoperusteet): 

1) metsämaat jaetaan verotusta varten enin
tään neljään eri veroluokkaan; 

2) eri veroluokkiin luetun metsämaan vuo
tuinen puuntuotos hehtaaria kohti määritetään 
kuutiometreinä ( verokuutiometrl) siten, että 
arvioitu tuotos ottaa huomioon puuston erilai
sen rakenteen eri veroluokissa ja vastaa 1 
kohdassa tarkoitettuihin veroluokkiin luettujen 
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metsämaiden kuorellisen runkopuun vuotuista 
kasvua hehtaaria kohti (metsäveroluku); 

3) yhteen verokuutiometriin arvioidaan sisäl
tyvän eri puutavaralajeja ja hukkapuuta sa
massa suhteessa kuin niitä on veronalaisen 
metsämaan suurimman kestävän hakkuumah
dollisuuden rakenteessa (verokuutiometrin ra
kenne); 

4) kantohintataso määritetään kullekin hak
kuuvuodelle erikseen metsänomistajien puu
kaupoissa puutavaralajeittain saamien keski
hintojen ja hakkuuvuonna sovellettavan vero
kuutiometrin rakenteen perusteella (verokuu
tiometrin bruttoraha-arvo). Keskihintoja las
kettaessa sovelletaan kauppasopimusten mu
kaisia kantohintoja ja kantohinnoiksi yhtenäi
sin perustein johdettuja kantoarvoja, jolloin 
tulon menetyksistä saadut vakuutuskorvaukset 
otetaan huomioon kantohintatasoa määritettä
essä. Jos puutavaran kantohinnat ovat kunnan 
eri osissa puutavaran menekki- ja kuljetus
suhteiden johdosta huomattavasti erilaiset tai 
jos kuntien välisten huomattavien tuottope
ruste-erojen tasoittaminen sitä edellyttää, jae
taan metsämaat kunnassa enintään kolmeen 
kantohinta-alueeseen; 

5) metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja 
hallintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot 
otetaan huomioon verokuutiometrin keskimää
räistä raha-arvoa määritettäessä siten, että 
kunkin hakkuuvuoden verokuutiometrin brut
toraha-arvosta vähennetään kyseisenä hakkuu
vuonna sovellettava keskimääräinen vähennys. 

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista veroluokis
ta, 2 kohdassa tarkoitetuista metsäveroluvuis
ta, 3 kohdassa tarkoitetusta verokuutiometrin 
rakenteesta ja 5 kohdassa tarkoitetusta keski
määräisestä vähennyksestä annetaan tarkem
mat määräykset asetuks~lla. Verokuutiometrin 
keskimääräisestä raha-arvosta päättää valtio
neuvosto. Metsäveroalueista ja kantohinta-alu
eista päättää verohallitus. 

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, pidetään valtion Enontekiön ja Uts
joen kunnissa harjoittamasta metsätaloudesta 
saamana puhtaana tulona verovuonna tapahtu
neesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja 
luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä met
sästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia 
vähennettynä tulon hankkimisesta tai säilyttä
misestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja 
lukuun ottamatta. 

16 § 
Edellä 15 tai 15 a §:ssä tarkoitetun veron

huojennuksen saamisen edellytyksenä on 
myös, että metsän uudistaminen tai metsittämi
nen on tehty piirimetsälautakunnan tai, jos 
kysymyksessä on valtion maalla suoritettava 
metsittäminen, sen viranomaisen, jonka hallin
nassa alue on, ennen työhön ryhtymistä alueel
le hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Veronhuojennusta ei myönnetä, jos on kysy
mys alueesta, jossa maatalousmaan metsittämi
nen ei edellytä metsänviljelyä eikä myöskään, 
jos on kysymys alueesta, jossa on suoritettu 
yksityismetsälain (412/67) vastainen hakkuu. 

Jos metsitysalueen hoito on laiminlyöty, me
nettää verovelvollinen 15 §:ssä tarkoitetun ve
ronhuojennuksen tällaisen alueen osalta siltä 
vuodelta toimitettavasta verotuksesta alkaen, 
jona laiminlyönnin on todettu tapahtuneen. 

17 § 
Maatilatalouden tulosta vähennetään maati

lataloudesta johtuneen velan korot sekä in
deksi- ja kurssitappiot tulo- ja varallisuusvero
lain säännösten edellyttämällä tavalla. 

21 § 
Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut 

voitot verotetaan tulo- ja varallisuusverolain 
säännösten edellyttämällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1989 toimitettavassa verotuk
sessa, kuitenkin siten, että pinta-alalisästä 19 
päivänä toukokuuta 1988 annetun valtioneu
voston päätöksen (445/88) nojalla lain voi
maantulon jälkeen maksettu pinta-alalisä ei ole 
veronalaista tuloa vuodelta 1989 toimitettavas
sa verotuksessa. 

Lain 11 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan ensimmäisen kerran, kun metsäve
rolukuja tai verokuutiometrin rakennetta muu
tetaan tämän lain voimaantulon jälkeen. Lain 
11 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan ensim
mäisen kerran määritettäessä verokuutiometrin 
bruttoraha-arvoa hakkuuvuodelta 1988/89. 

Ennen tämän lain voimaantuloa ojitettuun 
suohon sovelletaan kumotun 15 §:n 2 momen
tin säännöksiä ja 16 §:n säännöksiä ennen 
tämän lain voimaantuloa olleessa muodossa. 
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2. 
Laki 

verotuslain 68 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 
68 a §, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (314/82), näin 
kuuluvaksi: 

68 a § 
Valtioneuvoston on verohallitusta kuultuaan 

vahvistettava metsätalouden ja porotalouden 
tuottoperusteet siten, että verotus tulee oikeak
si ja yhdenmukaiseksi. 

Jos metsätalouden tuottoperusteina sovellet
tavissa metsäveroluvuissa tai verokuutiometrin 
rakenteessa on todettu tapahtuneen muutos, 
joka aiheuttaa tuoton lisääntymisen tai vähen
tymisen ainakin viidellä prosentilla, on maati
latalouden tuloveroasetuksessa lueteltuihin 
tuottoperusteisiin tehtävä vastaavat muutokset, 
ennen kuin verokuutiometrin keskimääräinen 
raha-arvo vahvistetaan kulumassa olevalta ve
rovuodelta toimitettavaa metsätaloudesta saa
tujen tulojen verotusta varten. 

3. 

Valtioneuvoston on vahvistettava vuosittain 
verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo ja 
porotalouden tuottoperusteet ennen joulukuun 
10 päivää. 

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 
31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus 
verokuutiometrin keskimääräisestä raha-arvos
ta kulumassa olevalta verovuodelta toimitetta
vaa verotusta varten. Paliskuntain yhdistyksen 
on ennen lokakuun 31 päivää tehtävä valtio
neuvostolle ehdotus tuottoperusteista porota
loudesta saatujen tulojen verotusta varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tappiontasauksesta tuloverotuksessa 24 päivänä 
kesäkuuta 1968 annetun lain (362/68) 2 §:n 1 ja 3 momentti sekä 4 §:n 1 momentti, 

näistä 2 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa 
(976179), näin kuuluvaksi: 

2 § 
Valtionverotuksessa tarkoitetaan tappiolla 

sitä määrää, jolla verovelvollisen eri tulolähtei
den tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 
johtuneiden vähennysten, vähennyskelpoisien 
oikaisuerien ja ylijäämänpalautusten sekä vä
hennyskelpoisten korkojen sekä indeksi- ja 
kurssitappioiden yhteismäärä jonakin vero
vuonna (tappiovuonna) ylittää hänen eri tulo
lähteistä saamiensa veronalaisten tulojen yh
teismäärän. Jos verovelvollinen harjoittaa 
maatilataloutta, tarkoitetaan tappiolla kuiten
kin edellä mainittua määrää vähennettynä sillä 
määrällä, jolla maatilatalouden tulolähteen 
edellä mainittujen vähennyskelpoisien erien yh
teismäärä tappiovuonna ylittää saman tuloläh-

teen veronalaisten tulojen yhteismäärän. Val
tionverotuksessa maatilatalouden tappiolla tar
koitetaan sitä määrää, jolla tulolähteen tulon 
hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden 
vähennysten, vähennyskelpoisien oikaisuerien 
ja ylijäämänpalautusten sekä vähennyskelpois
ien korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden 
yhteismäärä jonakin verovuonna (tappiovuon
na) ylittää saman tulolähteen veronalaisten tu
lojen yhteismäärän 10 000 markkaa ylittävällä 
määrällä. 

Verovelvollisen kokonaistulosta valtion- ja 
kunnallisverotuksessa vähennettävät elä
kevakuutusmaksut rinnastetaan tämän pykälän 
1 ja 2 momenttia sovellettaessa niissä mainit-
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tuihin vähennyksiin. Verovelvollisen kokonais
tulosta valtionverotuksessa verovuonna vähen
nettävä maatilatalouden tappio rinnastetaan 
tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa siinä 
mainittuihin vähennyksiin. 

4 § 
Vahvistettu tappio vähennetään valtionvero

tuksessa verotettavasta tulosta ja kunnallisve
rotuksessa verovelvollisen tappion tuottaneen 
tulolähteen verotettavasta tulosta tappiovuotta 
seuraavan 5 verovuoden aikana sitä mukaa 
kuin verotettavaa tuloa kertyy. Maatilatalou-

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1988 

den tappio vähennetään valtionverotuksessa 
saman tulolähteen verotettavasta tulosta tap
piovuotta seuraavan 5 verovuoden aikana sitä 
mukaa kuin verotettavaa tuloa kertyy. Uuden 
liikkeen tai ammatin 5 ensimmäisenä vero
vuonna syntyneet tappiot saadaan kuitenkin 
vähentää 10 ensimmäisen verovuoden aikana. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1989 toimitettavassa verotukses
sa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

1. 
Laki 

maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 15 §:n 2 

momentti, 
sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (975179), ja 
muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 1, 9 ja 11 kohta, 8 §:n 3 ja 4 

momentti, 11, 16, 17 ja 21 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § ja 5 §:n 1 momentin 4 kohta 30 päivänä joulukuuta 1970 

annetussa laissa (847 170), 5 §:n 1 momentin 2 kohta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(1039/85), 6 §:n 1 momentin 1 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (303/82) ja 11 
kohta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (374/68), 11 § osittain muutettuna 12 päivänä 
toukokuuta 1972 annetulla lailla (373/72), 16 §mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa 
laissa, 17 § 2 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (900/83) ja 21 § mainitussa 30 päivänä 
joulukuuta 1970 annetussa laissa, sekä 

lisätään 5 §:n 1 momenttiin siitä mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla 
kumotun 12 kohdan sijaan uusi 12 kohta ja 6 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Maatalouden verovuoden puhdas tulo on 

maataloudesta sekä siihen tai metsätalouteen 
liittyvästä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole 
pidettävä eri liikkeenä, rahana tai rahanarvoi
sena etuutena verovuonna saatujen tulojen, 
joihin ei kuitenkaan lueta verovelvollisen ja 
hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen 
tilalta saatujen maatalous- ja puutarhatuottei
den luovutushintaa, ja tulon hankkimisesta tai 
säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus. 

Ehdotus 

4 § 
Maatalouden verovuoden puhdas tulo on 

maataloudesta sekä siihen tai metsätalouteen 
liittyvästä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole 
pidettävä eri liikkeenä, rahana tai rahanarvoi
sena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja 
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen erotus. 

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta 
verovelvollisen ja hänen perheensä yksityista
loudessa käytettyjen tilalta saatujen maatalous
ja puutarhatuotteiden luovutushintaa. 

Verovelvollisen ottaessa 1 momentissa tar
koitetusta toiminnasta yksityistalouden käyt
töön muuta kuin 2 momentissa tarkoitettua 
omaisuutta katsotaan omaisuuden alkuperäistä 
hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alhai
sempi todennäköinen luovutushinta veronalai
seksi luovutushinnaksi. 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohes
sa: 

2) rakennuksesta ja rakennelmasta, jonka 
verövelvollinen on omistanut 10 vuotta lyhy
emmän ajan, saadut luovutushinnat sekä va-

2) rakennuksesta ja rakennelmasta, jonka 
verovelvollinen on omistanut 10 vuotta lyhy
emmän ajan, saadut luovutushinnat sekä va-
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hingon-, vakuutus- ja muut korvaukset koko
naan ja, omistusajan ollessa vähintään 10 
vuotta tai kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603/77) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos rakennus ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa raken
nus tai saada sen pysyvä käyttöoikeus maini
tulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen vesis
tön patoamista tai säännöstelyä varten on va
paaehtoisesti luovuttanut rakennuksen maini
tuista toimenpiteistä hyötyä saavalle voimalai
toksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon valtiolle on annettu lunastusoikeus, 20 
prosenttia mainituista luovutushinnoista ja 
korvauksista, lukuun ottamatta verovelvollisen 
tai hänen perheensä asuntona taikka muuten 
heidän yksityistaloudessaan käytetystä raken
nuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saatuja 
luovutushintoja ja korvauksia, kuitenkin niin, 
että maatilan tai sen osan luovutuksen yhtey
dessä myös rakennuksista ja rakennelmista 
saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

4) valtiolta maataloustuotannon tukemiseksi 
saadut avustukset ja korvaukset, lukuun otta
matta pinta-alalisää sekä uudis- ja kivenrai
vauspalkkioita ynnä muita niihin verrattavia 
maanparannusavustuksia ja verovelvollisen tai 
hänen perheensä asunnoksi taikka muuten hei
dän yksityistaloudessaan käytettäväksi tarkoi
tetun rakennuksen, rakennelman tai sen osan 
hankintaa ja perusparannuksia varten saatuja 
avustuksia, kuitenkin niin, että koneiden, ka
luston ja laitteiden hankkimista tai perusparan
nuksia varten saadut avustukset ja korvaukset 
tuloutetaan 8 §:ssä ja salaojitusavustukset 
10 §:ssä säädetyllä tavalla sekä rakennusten ja 
rakenneimien hankintaan ja perusparannuksiin 
saadut avustukset vähentämällä ne vastaavista 
hankinta- tai perusparannusmenoista; 

3 380902Z 

Ehdotus 

hingon-, vakuutus- ja muut korvaukset koko
naan ja, omistusajan ollessa vähintään 10 
vuotta tai kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603177) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos rakennus ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa raken
nus tai saada sen pysyvä käyttöoikeus maini
tulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen vesis
tön patoamista tai säännöstelyä varten on va
paaehtoisesti luovuttanut rakennuksen maini
tuista toimenpiteistä hyötyä saavalle voimalai
toksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon valtiolle on annettu lunastusoikeus, 60 
prosenttia mainituista luovutushinnoista ja 
korvauksista, lukuun ottamatta verovelvollisen 
tai hänen perheensä asuntona taikka muuten 
heidän yksityistaloudessaan käytetystä raken
nuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saatuja 
luovutushintoja ja korvauksia, kuitenkin niin, 
että maatilan tai sen osan luovutuksen yhtey
dessä myös rakennuksista ja rakennelmista 
saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

4) valtiolta maataloustuotannon tukemiseksi 
saadut avustukset ja korvaukset, lukuun otta
matta uudis- ja kivenraivauspalkkioita ja mui
ta niihin verrattavia maanparannusavustuksia 
ja verovelvollisen tai hänen perheensä asun
noksi taikka muuten heidän yksityistaloudes
saan käytettäväksi tarkoitetun rakennuksen, 
rakennelman tai sen osan hankintaa ja perus
parannuksia varten saatuja avustuksia, kuiten
kin niin, että koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankkimista tai perusparannuksia varten saa
dut avustukset ja korvaukset tuloutetaan 
8 §:ssä ja salaojitusavustukset 10 §:ssä sääde
tyllä tavalla sekä rakennusten ja rakenneimien 
hankintaan ja perusparannuksiin saadut avus
tukset vähentämällä ne vastaavista hankinta
tai perusparannusmenoista; 

12) verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä 
siirtämän muun kuin 11 kohdassa tarkoitetun 
omaisuuden verotuksessa poistamutta oleva 
hankintamenon osa; 
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6§ 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi

sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennys
kelpoisia menoja ovat muun ohessa: 

1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahassa maksetut palkat, heidän ja heidän rahana maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perus- omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perus
tuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän tuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyt- omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyt
tömyyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten tömyyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten 
oikeuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus- oikeuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus
ja muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, että ja muut sellaiset maksut, verovelvollisen ja 
maatalousyrittäjien eläkelain (467 /69) ja maa- hänen perheenjäsenensä pakollisesta elä
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/ kevakuutuksesta suoritetut maksut ja maata-
81) perusteella suoritetut maksut ovat vähen- lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 
nyskelpoisia vain tulo- ja varallisuusverolain perusteella suoritetut maksut, sekä verovelvol-
29 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetyin rajoi- Iisen perheenjäsenen palkka ja muut etuudet 
tuksin ja että verovelvollisen perheenjäsenen 7 §:ssä säädetyin rajoituksin; 
palkka ja muut etuudet ovat vähennyskelpoisia 
7 §:ssä säädetyin rajoituksin; 

9) maataloudessa käytetyn, tilan metsästä 
otetun puun kantohinnat; sekä 

11) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut. 

8 § 

Menojäännös on verovuoden aikana hankii
tujen koneiden, kaluston ja laitteiden hankin
tamenojen sekä aikaisemmin hankittujen ko
neiden ja laitteiden poistamattomien hankinta
menojen summa vähennettynä koneista, kalus
tosta ja laitteista verovuoden aikana saaduilla 
luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla sekä 
vahingon-, vakuutus- ja muilla korvauksilla 
ynnä koneiden, kaluston ja laitteiden hankin
taan ja perusparannuksiin saaduilla avustuksil
la. 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään 30 prosenttia menojäännöksestä. Jos näin 
laskettu poisto on pienempi kuin 10 prosenttia 
verovuoden päättyessä käytössä olevien vero-

9) maataloudessa käytetyn, tilan metsästä 
otetun puun kantohinnat; 

11) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut; 
sekä 

12) verovelvollisen toisesta tulolähteestä 
maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuk
sessa poistamatto oleva hankintamenon osa tai 
sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalai
seksi luovutushinnaksi luettu määrä. 

Menojäännös on verovuoden aikana käyt
töön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintamenojen sekä aikaisemmin käyttöön 
otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden pois
tamattomien hankintamenojen summa vähen
nettynä koneista, kalustosta ja laitteista vero
vuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja 
muilla vastikkeilla sekä vahingon-, vakuutus
ja muilla korvauksilla ynnä koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintaan ja perusparannuksiin 
saaduilla avustuksilla. 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään 25 prosenttia menojäännöksestä. Jos näin 
laskettu poisto on pienempi kuin 10 prosenttia 
verovuoden päättyessä käytössä olevien vero-
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vuoden ja kolmen sitä edeltäneen verovuoden 
aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, 
saadaan poisto kuitenkin tehdä viimeksi maini
tun suuruisena. 

11§ 
Metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pi

detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaa
tuisen metsämaan arvioidaan kunnassa vero
vuonna päättyneenä ja kahtena sitä edeltänee
nä hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti 
antaneen huomioon ottaen kantohintatason ja 
metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallin
tokustannukset sekä kohtuulliset arvonvähen
nykset sen mukaan kuin niistä asetuksella erik
seen säädetään. 

Ehdotus 

vuoden ja kolmen sitä edeltäneen verovuoden 
aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, 
saadaan poisto kuitenkin tehdä viimeksi maini
tun suuruisena. 

11 § 
Metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pi

detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaa
tuisen metsämaan arvioidaan kunnassa tai 
kuntaryhmässä (metsäveroalue) verovuonna 
päättyneenä ja kahtena sitä edeltäneenä hak
kuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti anta
neen. Tuoton arvioinnissa sovelletaan seuraa
via perusteita (tuottoperusteet): 

1) metsämaat jaetaan verotusta varten enin
tään neljään eri veroluokkaan; 

2) eri veroluokkiin luetun metsämaan vuo
tuinen puuntuotos hehtaaria kohti määritetään 
kuutiometreinä (verokuutiometri) siten, että 
arvioitu tuotos ottaa huomioon puuston erilai
sen rakenteen eri veroluokissa ja vastaa 1 
kohdassa tarkoitettuihin veroluokkiin luettujen 
metsämaiden kuorellisen runkopuun vuotuista 
kasvua hehtaaria kohti (metsävero/uku); 

3) yhteen verokuutiometriin arvioidaan sisäl
tyvän eri puutavaralajeja ja hukkapuuta sa
massa suhteessa kuin niitä on veronalaisen 
metsämaan suurimman kestävän hakkuumah
dollisuuden rakenteessa (verokuutiometrin ra
kenne); 

4) kantohintataso määritetään kullekin hak
kuuvuodelle erikseen metsänomistajien puu
kaupoissa puutavaralajeittain saamien keski
hintojen ja hakkuuvuonna sovellettavan vero
kuutiometrin rakenteen perusteella (verokuu
tiometrin bruttoraha-arvo). Keskihintoja las
kettaessa sovelletaan kauppasopimusten mu
kaisia kantohintoja ja kantohinnoiksi yhtenäi
sin perustein johdettuja kantoarvoja, jolloin 
tulon menetyksistä saadut vakuutuskorvaukset 
otetaan huomioon kantohintatasoa määritettä
essä. Jos puutavaran kantohinnat ovat kunnan 
eri osissa puutavaran menekki- ja kuljetus
suhteiden johdosta huomattavasti erilaiset tai 
jos kuntien välisten huomattavien tuottope
ruste-erojen tasoittaminen sitä edellyttää, jae
taan metsämaat kunnassa enintään kolmeen 
kantohinta-alueeseen; 
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Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, pidetään valtion Enontekiön ja Utsjoen 
kunnissa harjoittamasta metsäntaloudesta saa
mana puhtaana tulona verovuonna tapahtu
neesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja 
luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä met
sästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia 
vähennettynä tulon hankkimisesta ja säilyttä
misestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja 
lukuun ottamatta. 

Ehdotus 

5) metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja 
hallintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot 
otetaan huomioon verokuutiometrin keskimää
räistä raha-arvoa määritettäessä siten, että 
kunkin hakkuuvuoden verokuutiometrin brut
toraha-arvosta vähennetään kyseisenä hakkuu
vuonna sovellettava keskimääräinen vähennys. 

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista veroluokis
ta, 2 kohdassa tarkoitetuista metsäveroluvuis
ta, 3 kohdassa tarkoitetusta verokuutiometrin 
rakenteesta ja 5 kohdassa tarkoitetusta keski
määräisestä vähennyksestä annetaan tarkem
mat määräykset asetuksella. Verokuutiometrin 
keskimääräisestä raha-arvosta päättää valtio
neuvosto. Metsäveroalueista ja kantohinta-alu
eista päättää verohallitus. 

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, pidetään valtion Enontekiön ja Uts
joen kunnissa harjoittamasta metsätaloudesta 
saamana puhtaana tulona verovuonna tapahtu
neesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja 
luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä met
sästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia 
vähennettynä tulon hankkimisesta tai säilyttä
misestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja 
lukuun ottamatta. 

15 § 

Jos suo on joko kokonaan tai osittain maan
omistajan varoin ojitettu metsänkasvun paran
tamiseksi, ei tämän alueen metsän puhdasta 
tuottoa oteta lukuun määrättäessä veroa tulon 
perusteella niissä verotuksissa, jotka toimite
taan Lapin läänissä 25 vuodelta, Oulun läänis
sä 20 vuodelta ja muualla maassa 15 vuodelta 
sen kalenterivuoden alusta lukien, jona ojitus
toimitus on loppuun suoritettu. 

16 § 
Edellä 15 tai 15 a § :ssä tarkoitetun veron

huojennuksen saamisen edellytyksenä on 
myös, että metsän uudistaminen, metsittämi
nen tai ojittaminen on tehty piirimetsälauta
kunnan tai jos kysymyksessä on valtion maalla 
suoritettava metsittäminen tai ojittaminen, sen 
viranomaisen, jonka hallinnassa alue on, en
nen työhön ryhtymistä alueelle hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti. 

Veronhuojennusta ei myönnetä, jos on kysy
mys alueesta, jossa maatalousmaan metsittämi
nen ei edellytä metsänviljelyä tai jonka ojitta-

(2 mom. kumotaan) 

16 § 
Edellä 15 tai 15 a §:ssä tarkoitetun veron

huojennuksen saamisen edellytyksenä on 
myös, että metsän uudistaminen tai metsittämi
nen on tehty piirimetsälautakunnan tai, jos 
kysymyksessä on valtion maalla suoritettava 
metsittäminen, sen viranomaisen, jonka hallin
nassa alue on, ennen työhön ryhtymistä alueel
le hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Veronhuojennusta ei myönnetä, jos on kysy
mys alueesta, jossa maatalousmaan metsittämi
nen ei edellytä metsänviljelyä eikä myöskään, 
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mista ei kasvupaikan metsäntuottokyvyn pa
rantamisen kannalta voida pitää tarkoituksen
mukaisena eikä myöskään, jos on kysymys 
alueesta, jossa on suoritettu yksityismetsälain 
vastainen hakkuu. 

Jos metsitys- tai ojitusalueen hoito on lai
minlyöty, menettää verovelvollinen 15 §:ssä 
tarkoitetun veronhuojennuksen tällaisen alueen 
osalta siltä vuodelta toimitettavasta verotukses
ta alkaen, jona laiminlyönnin on todettu ta
pahtuneen. 

17 § 
Maatilatalouden tulosta vähennetään maati

lataloudesta johtuneen velan korot sekä in
deksi- ja kurssitappiot tulo- ja varallisuusvero
lain (1043174) sekä velkojen korkojen vähen
nysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa anne
tun lain (953174) säännösten edellyttämällä 
tavalla. 

21 § 
Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut 

voitot verotetaan tulo- ja omaisuusvero/ain, 
kunnallishallituksesta kaupungissa annetun 
asetuksen ja maataiskunlain kunnallishallin
nosta annetun asetuksen säännösten edellyttä
mällä tavalla. 

Ehdotus 

jos on kysymys alueesta, jossa on suoritettu 
yksityismetsälain (412167) vastainen hakkuu. 

Jos metsitysalueen hoito on laiminlyöty, me
nettää verovelvollinen 15 §:ssä tarkoitetun ve
ronhuojennuksen tällaisen alueen osalta siltä 
vuodelta toimitettavasta verotuksesta alkaen, 
jona laiminlyönnin on todettu tapahtuneen. 

17 § 
Maatilatalouden tulosta vähennetään maati

lataloudesta johtuneen velan korot sekä in
deksi- ja kurssitappiot tulo- ja varallisuusvero
lain säännösten edellyttämällä tavalla. 

21 § 
Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut 

voitot verotetaan tulo- ja varallisuusverolain 
säännösten edellyttämällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1989 toimi/ettavassa verotuk
sessa, kuitenkin siten, että pinta-a/afisästä 19 
päivänä toukokuuta 1988 annetun valtioneu
voston päätöksen (445/88) nojalla lain voi
maantulon jälkeen maksettu pinta-alalisä ei ole 
veronalaista tuloa vuodelta 1989 toimitettavas
sa verotuksessa. 

Lain 11 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan ensimmäisen kerran, kun metsäve
rolukuja tai verokuutiometrin rakennetta muu
tetaan tämän lain voimaantulon jälkeen. Lain 
11 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan ensim
mäisen kerran määritettäessä verokuutiometrin 
bruttoraha-arvoa hakkuuvuodelta 1988/89. 

Ennen tämän lain voimaantuloa ojitettuun 
suohon sovelletaan kumotun 15 §:n 2 momen
tin säännöksiä ja 16 §:n säännöksiä ennen 
tämän lain voimaantuloa olleessa muodossa. 
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verotuslain 68 a § muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 
68 a §, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (314/82), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

68 a § 
Valtioneuvoston on verohallitusta kuultuaan 

vahvistettava metsätalouden ja porotalouden 
tuottoperusteet siten, että verotus tulee oikeak
si ja yhdenmukaiseksi. 

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 
31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus 
tuottoperusteista kulumassa olevalta verovuo
delta toimitettavaa metsätaloudesta saatujen 
tulojen verotusta varten. Paliskuntain yhdis
tyksen on ennen marraskuun 30 päivää tehtävä 
valtioneuvostolle ehdotus tuottoperusteista po
rotaloudesta saatujen tulojen verotusta varten. 

Ehdotus 

68 a § 
Valtioneuvoston on verohallitusta kuultuaan 

vahvistettava metsätalouden ja porotalouden 
tuottoperusteet siten, että verotus tulee oikeak
si ja yhdenmukaiseksi. 

Jos metsätalouden tuottoperusteina sovellet
tavissa metsäveroluvuissa tai verokuutiometrin 
rakenteessa on todettu tapahtuneen muutos, 
joka aiheuttaa tuoton lisääntymisen tai vähen
tymisen ainakin viidellä prosentilla, on maati
latalouden tuloveroasetuksessa lueteltuihin 
tuottoperusteisiin tehtävä vastaavat muutokset, 
ennen kuin verokuutiometrin keskimääräinen 
raha-arvo vahvistetaan kulumassa olevalta ve
rovuodelta toimiteitavaa metsätaloudesta saa
tujen tulojen verotusta varten. 

Valtioneuvoston on vahvistettava vuosittain 
verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo ja 
porotalouden tuottoperusteet ennen joulukuun 
JO päivää. 

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 
31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus 
verokuutiometrin keskimääräisestä raha-arvos
ta kulumassa olevalta verovuodelta toimiteita
vaa verotusta varten. Paliskuntain yhdistyksen 
on ennen lokakuun 31 päivää tehtävä valtio
neuvostolle ehdotus tuottoperusteista porota
loudesta saatujen tulojen verotusta varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tappiontasauksesta tuloverotuksessa 24 päivänä 
kesäkuuta 1968 annetun lain (362/68) 2 §:n 1 ja 3 momentti sekä 4 §:n 1 momentti, 

näistä 2 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa 
(976179}, näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Valtionverotuksessa tarkoitetaan tappiolla 

sitä määrää, millä verovelvollisen eri tuloläh
teitten tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 
johtuneitten vähennysten, vähennyskelpoisten 
oikaisuerien ja ylijäämänpalautusten sekä vä
hennyskelpoisten korkojen sekä indeksi- ja 
kurssitappioiden yhteismäärä jonakin vero
vuonna (tappiovuonna) ylittää hänen eri tulo
lähteistä saamiensa veronalaisten tulojen yh
teismäärän. 

Verovelvollisen kokonaistulosta valtion- ja 
kunnallisverotuksessa vähennettävät maata
lousyrittäjien eläkelain (467 /69), yrittäjien elä
kelain (468/69) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134162) 1 a §:n 
2 momentin nojalla suoritetut vakuutusmaksut 
sekä maatilatalouden tuloverolain (543167) 
15 a §:n momentissa tarkoitettu vähennys rin
nastetaan tämän pykälän 1 ja 2 momenttia 
sovellettaessa niissä mainittuihin vähennyksiin. 

4 § 
Vahvistettu tappio vähennetään valtionvero

tuksessa verotettavasta tulosta ja kunnallisve-

Ehdotus 

2 § 
Valtionverotuksessa tarkoitetaan tappiolla 

sitä määrää, jolla verovelvollisen eri tulolähtei
den tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 
johtuneiden vähennysten, vähennyskelpoisten 
oikaisuerien ja ylijäämänpalautusten sekä vä
hennyskelpoisten korkojen sekä indeksi- ja 
kurssitappioiden yhteismäärä jonakin vero
vuonna (tappiovuonna) ylittää hänen eri tulo
lähteistä saamiensa veronalaisten tulojen yh
teismäärän. Jos verovelvollinen harjoittaa 
maatilataloutta, tarkoitetaan tappiolla kuiten
kin edellä mainittua määrää vähennettynä sillä 
määrällä, jolla maatilatalouden tulolähteen 
edellä mainittujen vähennyskelpoisten erien yh
teismäärä tappiovuonna ylittää saman tuloläh
teen veronalaisten tulojen yhteismäärän. Val
tionverotuksessa maatilatalouden tappiolla tar
koitetaan sitä määrää, jolla tulolähteen tulon 
hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden 
vähennysten, vähennyskelpoisien oikaisuerien 
ja ylijäämänpalautusten sekä vähennyskelpois
Ien korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden 
yhteismäärä jonakin verovuonna (tappiovuon
na) ylittää saman tulolähteen veronalaisten tu
lojen yhteismäärän 10 000 markkaa y/ittävällä 
määrällä. 

Verovelvollisen kokonaistulosta valtion- ja 
kunnallisverotuksessa vähennettävät elä
kevakuutusmaksut rinnastetaan tämän pykälän 
1 ja 2 momenttia sovellettaessa niissä mainit
tuihin vähennyksiin. Verovelvollisen kokonais
tulosta valtionverotuksessa verovuonna vähen
nettävä maatilatalouden tappio rinnastetaan 
tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa siinä 
mainittuihin vähennyksiin. 

4 § 
Vahvistettu tappio vähennetään valtionvero

tuksessa verotettavasta tulosta ja kunnallisve-
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Voimassa oleva laki 

rotuksessa verovelvollisen tappion tuottaneen 
tulolähteen verotettavasta tulosta tappiovuotta 
seuraavan 5 verovuoden aikana sitä mukaa 
kuin verotettavaa tuloa kertyy. Uuden liikkeen 
tai ammatin 5 ensimmäisenä verovuotena syn
tyneet tappiot saadaan kuitenkin vähentää 10 
ensimmäisen verovuoden aikana. 

Ehdotus 

rotuksessa verovelvollisen tappion tuottaneen 
tulolähteen verotettavasta tulosta tappiovuotta 
seuraavan 5 verovuoden aikana sitä mukaa 
kuin verotettavaa tuloa kertyy. Maatilatalou
den tappio vähennetään valtionverotuksessa 
saman tulolähteen verotettavasta tulosta tap
piovuotta seuraavan 5 verovuoden aikana sitä 
mukaa kuin verotettavaa tuloa kertyy. Uuden 
liikkeen tai ammatin 5 ensimmäisenä vero
vuonna syntyneet tappiot saadaan kuitenkin 
vähentää 10 ensimmäisen verovuoden aikana. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1989 toimiteltavassa verotukses
sa. 


