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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Oy Alko Ab:n verovel
vollisuudesta kunnallisverotuksessa 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan alkoholiyhtiön vero
velvollisuudesta kunnallisverotuksessa annettu 
laki korvattavaksi uudella lailla. Oy Alko Ab 
olisi edelleen kunnallisverovelvollinen vain 
teollisuuslaitoksista, kiinteistöistä ja alkoholi
juomien anniskelusta saadusta tulosta. Esityk
sen mukaan alkoholipitoisten aineiden valmis
tustoiminta muodostaisi oman tulolähteen. Tä
män tulolähteen tuottamasta tulosta ei saisi 
vähentää alkoholipitoisten aineiden sivu- ja 
rinnakkaistuotteiden sekä muiden tuotteiden 
valmistuksesta aiheutunuHa tappiota eikä nii-

den kustannuksia saisi sisällyttää alkoholipi
toisten aineiden valmistusarvoon. Alkoholipi
toisten aineiden valmistuksesta ja valmistukses
sa käytettyyn teollisuuslaitokseen kuuluvista 
kiinteistöistä saatuna tulona pidettäisiin esityk
sen mukaan 3 prosenttia valmistusarvosta ny
kyisen 5 prosentin sijasta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Sitä 
sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 
1989 toimitettavassa kunnallisverotuksessa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Tulo- ja varallisuusverolain 12 §:n 1 momen
tin 1 kohdan (510177) mukaan alkoholiyhtiö 
suorittaa tulon perusteella veroa vain kunnalle. 
Hallituksen esityksessä tulo- ja varallisuusvero
laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 
(hall.es. 109/1988 vp.) ehdotetaan tältä osin 
saman sisältöistä säännöstä. Valtiolle alkoholi
yhtiö ei suorita tuloveroa, vaan maksaa alko
holijuomaveroa sekä suorittaa vuosivoittonsa 
lähes lyhentämättömänä valtiolle. 

Alkoholiyhtiön verovelvollisuudesta kunnal
lisverotuksessa annetun lain (466/68) mukaan 
Oy Alko Ab on velvollinen suorittamaan kun
nallisveroa ainoastaan niistä tuloista, jotka 
yhtiö saa teollisuuslaitoksistaan ja kiinteistöis
tään sekä harjoittamastaan alkoholijuomien 
anniskelusta. 

381370H 

Lain 2 §:ssä on säädetty, että teollisuuslai
toksen alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen alko
holipitoisten aineiden sekä denaturoitujen al
koholipitoisten aineiden valmistuksesta ja täl
laiseen teollisuuslaitokseen kuuluvista kiinteis
töistä saatuna tulona pidetään verotusta toimi
tettaessa tuloa, joka on 5 prosenttia teollisuus
laitoksessa valmistettujen ja sieltä edelleen 
myytäviksi ja jalostettaviksi toimitettujen alko
holipitoisten aineiden valmistusarvosta, josta 
on vähennetty raaka-aineiden tullimaksut. 

Lain alkuperäisenä tarkoituksena on ollut 
taata niille kunnille, joissa Oy Alko Ab har
joittaa teollista toimintaa, kohtuullinen vero
tettava tulo, jonka vastaavanlaisen yrityksen 
voidaan olettaa saavan toimiessaan normaa
leissa kilpailuolosuhteissa. Muiden kuin alko
holipitoisten aineiden verotus on ollut tarkoi
tus toimittaa puhtaan tulon mukaan. 
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Verotuskäytännössä on ilmennyt ongelmia 
siitä, että Oy Alko Ab:llä ei ole ollut eri 
tulolähdettä lain 2 §:ssä tarkoitetun valmistus
toiminnan ja toisaalta samojen teollisuuslaitos
ten muun valmistustoiminnan ja myynnin osal
ta. Yhtiöllä on katsottu olevan oikeus vähentää 
muun tuotannon tappio lain 2 §:n nojalla mää
räytyvästä tulosta. 

Oy Alko Ab:llä on teollisuuslaitoksia Helsin
gin kaupungissa sekä Ilmajoen ja Nurmijärven 
kunnassa. Vuonna 1987 Ilmajoelle valmistu
neen uuden etanoli-tärkkelystehtaan valmistu
misen jälkeen Oy Alko Ab tuottaa tärkkelystä, 
rehua ynnä muita kuin alkoholipitoisia aineita 
selvästi enemmän kuin nykyisen lain säätämi
sen aikaan vuonna 1968. Muiden kuin alkoho
lipitoisien aineiden tuottamat tappiot ovat 
alentaneet Ilmajoen ja osittain myös Nurmijär
ven kunnan verotuloja. Tällaiseen kehitykseen 
kunnat ovat olleet tyytymättömiä, minkä 
vuoksi on katsottu tarpeelliseksi asiantilan sel
vittäminen. 

2. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti 3 päivänä maa
liskuuta 1988 työryhmän selvittämään alkoho
liyhtiön verovelvollisuudesta kunnallisverotuk
sessa annetussa laissa ja lain soveltamisessa 
mahdollisesti ilmenneet epäkohdat sekä teke
mään mahdolliset korjausehdotuksensa asias
sa. 

Työryhmä ehdotti 15 päivänä kesäkuuta 
1988 päivätyssä muistiossaan (työryhmämuis
tio 1988: VM 25) lakia tarkistettavaksi siten, 
että alkoholipitoisien aineiden valmistustoi-

minta muodostaisi oman tulolähteen, josta ei 
saisi vähentää muun tuotannon tappioita. Työ
ryhmä ehdotti alkoholipitoisten aineiden val
mistuksesta ja tällaiseen teollisuuslaitokseen 
kuuluvista kiinteistöistä saatuna tulona pidet
täväksi 3 prosenttia nykyisen 5 prosentin sijas
ta. 

Työryhmä ehdotti tehtäväksi myös eräitä 
muita nykyistä verotuskäytäntöä selventäviä 
muutoksia lakiin. 

Työryhmän muistiosta on pyydetty lausunto 
Oy Alko Ab:ltä, kauppa- ja teollisuusministe
riöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, valtio
varainministeriön tulo- ja menoarvio-osastolta 
sekä yleiseltä osastolta, verohallitukselta, Suo
men Kaupunkiliitolta ja Suomen Kunnallislii
tolta. Lausunnoissa työryhmän ehdotuksiin on 
suhtauduttu enimmäkseen myönteisesti. 

Esitys pohjautuu työryhmän ehdotuksiin. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Oy Alko Ab on maksanut kunnallisveroa 
vuodelta 1986 Helsingin kaupungille 2, 1 mil
joonaa markkaa, Ilmajoen kunnalle 0,25 mil
joonaa markkaa ja Nurmijärven kunnalle 1, 7 
miljoonaa markkaa. Lakiehdotuksen perusteel
la on arvioitu, että Oy Alko Ab maksaisi 
vuodelta 1989 kunnallisveroa Helsingin kau
pungille 1,6 miljoonaa markkaa, Ilmajoen 
kunnalle 2,0 miljoonaa markkaa ja Nurmijär
ven kunnalle 1, 7 miljoonaa markkaa. Lakieh
dotus ei vaikuta muiden kuntien verotulojen 
määrään. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain 1 §:n mukaan Oy Alko Ab:n 
kunnallisverovelvollisuus rajattaisiin koske
maan edelleen ainoastaan teollisuuslaitoksista, 
kiinteistöistä ja alkoholijuomien anniskelusta 
saatua tuloa. Ehdotettu 1 § vastaa sisällöltään 
nykyisen lain 1 §:ää. 

2 §. Lain soveltamisessa ilmenneiden epäsel
vyyksien välttämiseksi ja jotta lain soveltami
nen vastaisi paremmin nykyisen lain alkupe
räistä tarkoitusta, ehdotetaan säädettäväksi, 
että alkoholipitoisten aineiden valmistustoi
minta muodostaisi oman tulolähteen. Muu Oy 
Alko Ab:n toiminta muodostaisi oman tuloläh
teen. Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mu
kaan alkoholipitoisten aineiden sivu- ja rinnak-
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kaistuotteiden sekä muiden tuotteiden valmis
tustoiminnan ja alkoholijuomien anniskelun 
tulos vahvistettaisiin elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain säännösten nojalla. Kehitys
alueiden veronhuojennuksista annettua lakia 
(290/82) ja verotuslain 72 §:n mukaista harkin
taverotusta tulisi voida soveltaa Oy Alko Ab:n 
muun toiminnan kuin alkoholipitoisten ainei
den valmistustoiminnan verotuksessa. Ehdote
tuilla tarkennuksilla pyritään siihen, että alko
holiyhtiötä verotettaisiin kunnallisverotuksessa 
muusta kuin alkoholipitoisten aineiden valmis
tustoiminnan tulosta kuten muita vastaavia 
tuotteita valmistavia ja vastaavaa toimintaa 
harjoittavia verovelvollisia. 

3 §. Alkoholipitoisten aineiden valmistukses
ta saatuna tulona ehdotetaan edelleen pidettä
väksi määrää, joka on riippuvainen näiden 
aineiden valmistusarvosta. Valmistusarvoon on 
verotuskäytännössä luettu muuttuvat menot 
sekä laskennalliset poistot ja maksetut korot. 
Esityksessä ei ehdoteta valmistusarvon käsit
teeseen muutoksia. 

Kun lakiehdotus laajentaisi Oy Alko Ab:n 
kunnallisveropohjaa, ehdotetaan alkoholipi
toisten aineiden valmistuksesta saatuna tulona 
pidettäväksi kolmea prosenttia valmistusarvos
ta nykyisen viiden prosentin sijasta. Tätä pro
senttilukua tukevat Oy Alko Ab:n panimo- ja 
virvoitusjuomateollisuudesta saarnat viimeisim
mät tiedot, joiden mukaan verotettava tulo 
liikevaihdosta laskien vaihtelee välillä 0,6-2,9 
prosenttia. Prosenttimäärä vastaa myös voi
massa olevan lain säätämisen yhteydessä esitet-

tyjä näkemyksiä. Verotuksen yksinkertaistami
seksi verotus ehdotetaan toimitettavaksi val
mistettujen eikä valmistettujen ja edelleen 
myytäviksi tai jalostettaviksi toimitettujen al
koholipitoisten aineiden valmistusarvosta. 

4 §. Alkoholipitoisten aineiden sivu- ja rin
nakkaistuotteiden sekä muiden tuotteiden kus
tannuksia ei tulisi ehdotetun 4 §:n mukaan 
voida sisällyttää alkoholipitoisten aineiden val
mistusarvoon eikä mahdollisia tappioita tulisi 
vähentää alkoholipitoisten aineiden valmistus
toiminnan tuottamasta tulosta. 

5 §. Tämän lainkohdan mukaan tarkemmat 
säännökset lain soveltamisesta annettaisiin tar
vittaessa asetuksella. 

2. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Lakia so
vellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1989 
toimitettavassa kunnallisverotuksessa. 

3. Säätämisjärjestys 

Kun lakiehdotus koskee vain kunnallisveroa, 
lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestykses
sä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Oy Alko Ab:n verovelvollisuudesta kunnallisverotuksessa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Oy Alko Ab on velvollinen suorittamaan 

kunnallisveroa ainoastaan niistä tuloista, jotka 
yhtiö saa teollisuuslaitoksistaan ja kiinteistöis
tään sekä harjoittamastaan alkoholijuomien 
anniskelusta. 

2 § 
Alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen alkoholi

pitoisien aineiden sekä denaturoitujen alkoho
lipitoisten aineiden valmistustoiminta muodos
taa oman tulolähteen. 

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen tuot
teiden valmistustoiminnan tulos sekä alkoholi
juomien anniskelun tulos vahvistetaan siten 
kuin elinkeinotulon verottamisesta annetussa 
laissa (360/68) ja muualla on elinkeinotulon 
verottamisesta säädetty. 

3 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 

aineiden valmistuksesta ja valmistuksessa käy
tettyyn teollisuuslaitokseen kuuluvista kiinteis
töistä saatuna tulona pidetään verotusta toimi
tettaessa tuloa, joka on 3 prosenttia teollisuus-

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1988 

laitoksessa verovuonna valmistettujen alkoho
lipitoisten aineiden valmistusarvosta. Ennen 
veron määräämistä valmistusarvosta vähenne
tään raaka-aineiden tullimaksut. 

4 § 
Alkoholipitoisien aineiden sivu- ja rinnak

kaistuotteiden sekä muiden tuotteiden kustan
nuksia ei saa sisällyttää 3 §:ssä tarkoitettuun 
valmistusarvoon eikä mahdollisia tappioita saa 
vähentää 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun tulo
lähteen tulosta. 

5 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain sovelta

misesta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

6§ 
Tämä laki tulee voimaan pa1vana 

kuuta 1989. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1989 toimitettavassa kunnallisve
rotuksessa. 

Tällä lailla kumotaan alkoholiyhtiön vero
velvollisuudesta kunnallisverotuksessa 26 päi
vänä heinäkuuta 1968 annettu laki (466/68). 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 


