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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi investointivarauslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että investointiva
rauslakiin tehdyt, vuodelta 1989 toimitettavas
sa verotuksessa voimassa olevat väliaikaiset 
muutokset säädetään tulevaksi voimaan pysy
västi vuodesta 1990 alkaen. Esitykseen sisälty
vät ehdotukset koskevat investointivarauksen 
määrän alentamista ja vähimmäisrajaa, inves
tointivähennyksestä luopumista sekä investoin
titalletuksen verovapauden poistamista. Va
rausten käyttökohteita samoin kuin varausten 
käyttöä koskevia rajoituksia tarkistettaisiin. 

Investointivarauksen käyttöön liittyviä menet
telytapoja ehdotetaan yksinkertaistettaviksi ja 
varausten käytön laiminlyömisestä aiheutuvia 
seuraamuksia ehdotetaan tiukennettaviksi. Li
säksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi muussa lain
säädännössä tapahtuneista muutoksista aiheu
tuvia tarkistuksia ja eräitä teknisluonteisia tar
kistuksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1990 alusta ja sovellettavaksi vuodelta 
1990 toimitettavasta verotuksesta alkaen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Pysyvästi voimassa oleva investointivaraus
laki (1094/78) tuli voimaan vuoden 1979 alus
sa. Lain tarkoituksena on antaa valtioneuvos
ton käyttöön keinoja, joiden avulla se voisi 
pyrkiä vaikuttamaan yritysten investointipää
töksiin siten, että investoinnit ajoittuisivat suh
dannepoliittisesti tarkoituksenmukaisella taval
la. 

Investointivarauslain pysyvästi voimassa ole
vien säännösten mukaan verovelvollinen voi 
tehdä kirjanpidossaan investointivarauksen, 
jonka suuruus on enintään 50 prosenttia tili
kauden voitosta ja joka vähennetään veron
alaisesta tulosta valtion- ja kunnallisverotuk
sessa. Verovelvollisen, joka on tehnyt inves
tointivarauksen, on talletettava Suomen Pank
kiin sulkutilille vähintään 50 prosenttia varauk-
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sen määrästä. Investointivarauksia käytetään 
kattamalla niillä laissa määriteltyjä menoja, 
lähinnä kuluvan käyttöomaisuuden hankinta
menoja, joita ei enää saa vähentää verotukses
sa siltä osin kuin ne on katettu investointiva
rauksella. 

Valtioneuvosto voi sallia tehtäväksi 50 pro
senttia suuremmankin investointivarauksen, 
kuitenkin enintään 80 prosenttia tilikauden 
voitosta. Toisaalta investointivarauksia voi
daan pääsääntöisesti käyttää vain valtioneu
voston määräämän käyttöajanjakson aikana. 
Valtioneuvosto voi antaa joko käyttöluvan tai 
käyttövelvoitteen. Investointivarauksen käyttö 
oikeuttaa yleensä verovelvollisen tekemään 3 
prosentin suuruisen ylimääräisen investointivä
hennyksen. Valtioneuvosto voi korottaa tämän 
vähennyksen suuruuden enintään 10 prosent
tiin. 
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2. Esityksen tavoitteet ja asian 
valmistelu 

Hallitusohjelman mukainen kokonaisve
rouudistuksen toteuttaminen aloitettiin vuoden 
1989 tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä. 
Tällöin annettiin eduskunnalle muun muassa 
hallituksen esitys laiksi investointivarauslain 
muuttamisesta (hall.es. 113/1988 vp.). Esityk
seen sisältyvä lakiehdotus kuitenkin raukesi 
kolmannessa käsittelyssä. Valtiovarainvalio
kunta ehdotti lakiehdotuksen hyväksymistä yk
sivuotiseksi verolaiksi muutettuna (valtiova
rainvaliok. miet. 85 a). Eduskunta hyväksyi 
lain investointivarauslain väliaikaisesta muut
tamisesta (1253/88), joka tuli voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989 ja jota sovelletaan vuo
delta 1989 toimitettavassa verotuksessa. 

Kokonaisverouudistuksen yhteydessä annet
tuun hallituksen esitykseen sisältyvät säännök
set pohjautuivat kesällä 1980 valtiovarainmi
nisteriössä käynnistetyn suhdannepoliittisen 
lainsäädännön kehittämisprojektin yhteydessä 
tehtyihin selvityksiin ja ehdotuksiin sekä vero
tuksen suhdannepoliittisia vaikutuksia selvittä
neen työryhmän muistioon (työryhmämuistio 
1983: VM 33). Esitystä laadittaessa otettiin 
huomioon myös kokonaisverouudistukselle 
hallitusohjelmassa asetettu tavoite eri tulola
jien yhtäläisestä verottamisesta pyrkimällä vä
hentämään investointivarauksen yleisen vero
edun saanutta luonnetta. Pyrkimyksenä oli 
myös järjestelmän ja erityisesti eräiden siihen 
liittyvien menettelyjen yksinkertaistaminen. 

3. Ehdotetut muutokset 

Esitykseen sisältyvät muutosehdotukset ovat 
samansisältöiset kuin ne muutosehdotukset, 
jotka sisältyivät hallituksen esitykseen n:o 113. 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset koskevat in
vestointivarauksen määrän alentamista ja vä
himmäisrajaa, investointivähennyksestä luopu
mista sekä investointitalletuksen verovapauden 
poistamista. Varausten käyttökohteita samoin 
kuin varausten käyttöä koskevia rajoituksia 
tarkistettaisiin. Investointivarauksen käyttöön 
liittyviä menettelytapoja ehdotetaan yksinker
taistettaviksi ja varausten käytön laiminlyömi
sestä aiheutuvia seuraamuksia ehdotetaan tiu
kennettaviksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtä
väksi muussa lainsäädännössä tapahtuneista 
muutoksista aiheutuvia tarkistuksia ja eräitä 
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teknisluonteisia tarkistuksia. Näitä muutoseh
dotuksia on laajemmin selostettu hallituksen 
esityksen n:o 113 yleisperusteluissa. 

Lisäksi esitykseen sisältyy valtiovarainvalio
kunnan lain voimaantulo- ja siirtymäsäännök
seen tekemä lisäys. Vuoden alusta voimaan 
tulleen väliaikaisen lain mukaan investointiva
raosta ei saa enää käyttää eräisiin kohteisiin, 
joihin aikaisemman lain mukaan oli mahdollis
ta käyttää varausta. Verohallitus on ennen 
vuotta 1989 antanut talletuksen nostolupia näi
hin tarkoituksiin, ja verovelvollisen tarkoituk
sena on saattanut olla käyttää varaus vasta 
myöhemmin nykyisen käyttöajanjakson aika
na. Tämän vuoksi valtiovarainvaliokunta lisäsi 
lakiin voimaantulosäännöksen, jonka mukaan 
ne varaukset, joita tammikuun 1 päivän 1989 
jälkeen käytetään verohallituksen ennen tätä 
ajankohtaa myöntämän investointitalletuksen 
nostoluvan perusteella aikaisemmin voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti, katsotaan käy
tetyiksi uusien säännösten edellyttämällä taval
la. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Investointivarausjärjestelmä on luonteeltaan 
tuloksentasauskeino. Veroetuudet syntyvät si
ten, että investointivarauksen saa vähentää ve
rotuksessa. Varauksella käytettäviä menoja ei 
saa enää vähentää verotuksessa, joten järjestel
mä itse asiassa muodostaa etukäteispoistojär
jestelmän. Tuloksentasaus-ja jaksottamissään
nöstönä investointivarausjärjestelmä ei johda 
lopulliseen veronhuojennukseen, joskin veron
maksun lykkääntyminen tuo verovelvolliselle 
korkoedun. Lopullista veronhuojennusta mer
kinneet investointitalletukselle maksettavan ko
ron verovapaus ja investointitalletuksen vero
vapaus varallisuusverotuksessa eivät ole voi
massa vuodelta 1989 toimitettavassa verotuk
sessa. Myös verotusta lievästi kiristävää har
kintaverotusta koskevaa muutosta sovelletaan 
vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa. In
vestointivähennyksen, joka on veroetuus, saisi 
tehdä vielä vuodelta 1990 toimitettavassa vero
tuksessa. 

Investointivarausten määrä vuoden 1988 lo
pussa oli lähes 13 miljardia markkaa. Inves
tointitalletusten määrä samana ajankohtana oli 
runsas 6,4 miljardia markkaa. Tallettajien 
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määrä oli 13 338, joilla oli yhteensä 22 886 
investointitalletusta. 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saat
taa investointivarauslakiin tehdyt väliaikaiset 
muutokset voimaan pysyvinä siten, että lain 
tarjoamien tuloksentasausjärjestelmien hyväk-

sikäyttö tulisi verovelvollisille aikaisempaa 
joustavammaksi sekä siten, että järjestelmän 
suhdannesäätelyominaisuudet tehostuisivat. 
Nämä tavoitteet saattavat lisätä varausjärjes
telmän hyväksikäyttöä ja siten myös lisätä 
taloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOOT AISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Perustelut koskevat ehdotettuja muutoksia 
verrattuna pysyvästi voimassa olevaan lakiin. 

2 §. Pysyvästi voimassa olevan lain säännök
sen mukaan investointivarauksen saa tehdä 
liiketoimintaa harjoittava verovelvollinen. Lain 
soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi si
ten, että myös ammatinharjoittajat voisivat 
tehdä investointivarauksen tietyllä edellytyksel
lä. Investointivarauksen saisi ehdotetun uuden 
sanamuodon mukaan tehdä elinkeinotulon ve
rottamisesta annetussa laissa (360/68) tarkoi
tettua elinkeinotoimintaa harjoittava verovel
vollinen, joka pitää suoriteperusteen mukaista 
kahdenkertaista kirjanpitoa. 

3 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvä, inves
tointivarauksen määrää koskeva säännös ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että varauksen 
määrä olisi enintään 20 prosenttia verovelvolli
sen tilikauden voitosta ennen varauksen teke
mistä ja välittömien verojen vähentämistä. 
Valtioneuvostolla ei olisi enää oikeutta päättää 
tätä suuremmasta investointivarauksesta. Va
rausta ei saisi tehdä 30 000 markkaa pienempä
nä. Varauksen tekeminen olisi siten mahdollis
ta vain, jos verovelvollisen voitto ennen va
rausta ja välittömiä veroja on vähintään 
150 000 markkaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan verovelvollisel
la ei olisi oikeutta tehdä investointivaraosta 
siltä tilikaudelta, jonka aikana hän on käyttä
nyt investointivaraosta tai nostanut investointi
talletuksen. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi säännös, jossa säädetään mah
dollisuudesta tehdä investointivaraus myös sil
tä tilikaudelta, jona investointivaraosta on 
käytetty yksinomaan kotimaassa tapahtuvasta 
tutkimus- ja tuotekehittelytoiminnasta aiheutu
viin menoihin. Samoin ehdotetaan kumotta
vaksi säännös valtioneuvoston oikeudesta päät-

tää mahdollisuudesta tehdä investointivaraus 
myös siltä tilikaudelta, jona varaosta on käy
tetty. 

5 §. Pykälän 1 momentin mukaan investoin
titalletuksen suuruus on vähintään 50 prosent
tia investointivarauksen määrästä. Säännös eh
dotetaan täsmennettäväksi siten, että investoin
titalletuksen määrä olisi aina 50 prosenttia 
investointivarauksen määrästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan investointital
letus on tehtävä viimeistään kuuden kuukau
den kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jon
ka voitosta investointivaraus on tehty. Momen
tin sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että investointitalletus on tehtävä kuuden 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Täten varmistettaisiin muun muassa se, etteivät 
verovelvolliset jo tilikauden aikana tee inves
tointitalletusta, jonka tekemismahdollisuus ja 
suuruus kuitenkin määritellään vasta tilinpää
töksen yhteydessä. 

Pykälän 3 momentissa oleva säännös siitä, 
että verovelvollinen voi määräajaksi tehdä 1 
momentissa säädettyä suuremman investointi
talletuksen ja tämän perusteella valtioneuvos
ton luvalla voi tehdä verotuksessa ylimääräisen 
vähennyksen, ehdotetaan kumottavaksi. 

6 §. Pykälässä säädetään investointitalletuk
selle maksettavasta korosta. Käsitteistön yh
denmukaistamiseksi muussa suhdannepoliitti
sessa lainsäädännössä käytetyn käsitteistön 
kanssa ehdotetaan lainkohdassa oleva käsite 
''liikepankkien keskuspankkiluoton perus
korko" korvattavaksi käsitteellä "Suomen 
Pankin peruskorko". Ehdotuksen mukaan ko
ron suuruus olisi Suomen Pankin peruskorko 
vähennettynä kahdella ja puolella prosenttiyk
siköllä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
sanonnallinen tarkistus. 

Pykälän 3 momentin säännös investointital-
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letukselle maksetun koron verovapaudesta tu
loverotuksessa ja investointitalletuksen verova
paudesta varallisuusverotuksessa ehdotetaan 
kumottavaksi. 

7 §. Lainkohdassa säädetään oikeudesta nos
taa investointitalletus. Kuten yleisperusteluissa 
on selostettu, ehdotetaan investointitalletuksen 
käyttöä helpotettavaksi. Investointitalletus saa
taisiin nostaa esittämällä verotoimiston vero
tuksen toimittamisen jälkeen antama todistus 
vastaavasta investointivarauksesta. Lain 
11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa valtiova
rainministeriö antaisi investointitalletuksen 
nostoluvan investointivarauksen käyttöluvan 
yhteydessä. Verotoimisto antaisi todistuksen 
investointitalletuksen nosto-oikeudesta silloin, 
kun kysymyksessä on lain 18 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun käyttövelvoituksen laiminlyömisen 
johdosta tulootettua investointivaraosta vas
taava investointitalletus samoin kuin liiketoi
minnan lopettamisen tai konkurssin vuoksi 
veronalaiseksi tuloksi luettua investointivaraus
ta vastaava investointitalletus. V erotoimiston 
todistus tarvittaisiin myös nostettaessa inves
tointitalletus, jota vastaavaa investointivaraus
ta ei ole verotuksessa hyväksytty, samoin kuin 
vähimmäismäärän ylittävää talletusta nostet
taessa. 

Investointitalletuksen nostamisesta Suomen 
Pankki tekisi ilmoituksen verovelvollisen koti
kunnan verototmtstoon. Tämänsisältöinen 
säännös ehdotetaan 7 §:n 4 momentiksi. 

7 a §. Suhdannetalletuslain 17 §:n 1 momen
tin mukaan saman lain mukaista suhdannetal
letusta on alennettava sellaisen investointitalle
tuksen määrällä, jonka suhdannetalletusvelvol
linen on tehnyt suhdannetalletuksen kantojak
son aikana Suomen Pankkiin. Käytännössä on 
ilmennyt epäselvyyttä niissä tapauksissa, joissa 
myöhemmin käy ilmi, ettei talletuksen perus
teena ollutta investointivaraosta ole verotuk
sessa hyväksytty vähennettäväksi. Tämän 
vuoksi olisi tarpeen lisätä investointivarausla
kiin tätä koskeva säännös. Uuden 7 a §:n mu
kaan katsottaisiin tällainen talletus suhdanne
talletukseksi. 

8 §. Pykälän 3 momentista ehdotetaan pois
tettavaksi maininta tutkimus- ja tuotekehittely
toiminnasta aiheutuviin menoihin käytetystä 
investointivarauksesta. Myös momentissa tar
koitetun ajanjakson laskemissäännöstä ehdote
taan tarkistettavaksi. Viiden vuoden määräaika 
laskettaisiin niissä tapauksissa, joissa käyttölu
paa tai käyttövelvoitusta ei ole annettu, sen 

tilikauden päättymisestä, jolta investointiva
raus tehtiin. 

9 §. Pykälän 1 kohtaa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, ettei investointivarauksen käyttö
kohteena olevan irtaimen kuluvan käyttöomai
suuden enää tarvitsisi olla kotimaista. Varauk
sen käyttökohteet olisi tyhjentävästi lueteltu 
laissa rajattuina elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain käsitteiden mukaisesti. Kotimai
suusvaatimuksen poistuttua tultaisiin inves
tointivaraosta yhä useammin käyttämään myös 
ulkomailla valmistettujen henkilöautojen han
kintamenon kattamiseen. Kun henkilöautojen 
hankintaa ei voida pitää suhdannepoliittisesti 
tarkoituksenmukaisena, ehdotetaan, että inves
tointivaraosta ei kuitenkaan saisi siirtymäkau
den jälkeen käyttää henkilöautojen hankin
taan. 

Verovelvollisen elinkeinotoiminnassa käytet
tävän rakennuksen hankintamenon kattaminen 
investointivaraosta käyttämällä olisi sallittua. 

Nykyisestä poiketen ehdotetaan investointi
varauksen käyttö sallittavaksi myös verovelvol
lisen elinkeinotoiminnassa käytettävän osake
huoneiston ja vuokrahuoneiston perusparan
nuksiin. Myös vuokratiloissa toimivan verovel
vollisen toimitilojen kunnostamiseen voitaisiin 
käyttää investointivarausta. 

JO §. Pykälässä säädetään niistä edellytyksis
tä, joiden vallitessa investointivaraosta voidaan 
käyttää myös osakeyhtiöön tai osuuskuntaan 
sijoitettavan osake- tai osuuspääoman suoritta
miseen. Muutosehdotus tarkoittaa sitä, ettei 
kysymyksessä olevan investointivarauksen käy
tön tarkoituksenmukaisuutta tutkittaisi enää 
osakeyhtiön tai osuuskunnan yhtiöjärjestyksen 
tai sääntöjen mukaan, vaan varausten käytöitä 
edellytettäisiin vain, että osakeyhtiö tai osuus
kunta käyttää suoritetun määrän lain 9 §:ssä 
mainittuun tarkoitukseen. Tällainen investoin
tivarauksen siirto olisi sallittu ainoastaan va
rauksen tehneille yhteisöille. Muun muassa lain 
ehdotetun soveltamisalan laajentamisen joh
dosta ei varausten yleistä siirtomahdollisuutta 
voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Pysyvästi voimassa olevassa laissa edellyte
tään investointivarauksella suoritetun osake
tai osuuspääomaa saavan osakeyhtiön tai 
osuuskunnan olevan kotimaisen. Säännöstä eh
dotetaan täsmennettäväksi siten, että osake- tai 
osuuspääomaa saavan osakeyhtiön tai osuus
kunnan olisi oltava sellainen, jota ei ole vapau
tettu tulon perusteella suoritettavasta verosta. 
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11 §. Pysyvän lain 11 §:ssä on säännökset 
mahdollisuudesta käyttää investointivarausta 
verovelvollisen valmistamien hyödykkeiden 
valmistuksesta johtuneisiin menoihin. Tämä 
säännös on käytännössä osoittautunut tarpeet
tomaksi. Koska vastaisuudessakaan ei liene 
tarpeellista, että investointivarausta voitaisiin 
sallia käytettävän 11 §:ssä säädettyyn tarkoi
tukseen, ehdotetaan säännös poistettavaksi. 
Lain 11 §:ksi ehdotetaan otettavaksi nykyisen 
12 §:n säännökset. Nykyisen 12 §:n 2 moment
tiin sisältyvä säännös, jonka mukaan verohalli
tus antaa luvan tietyillä edellytyksillä käyttää 
investointivarausta ulkomailla valmistettujen 
koneiden, kaluston, laitteiden tai muun niihin 
verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden han
kintamenon kattamiseen, jäisi kuitenkin pois. 

Nykyisen 12 §:n 3 momentin mukaan valtio
varainministeriön on hankittava ennen 1 mo
mentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä teol
lisuuden kehittämislautakunnan lausunto. Val
tiovarainministeriön 11 §:n 1 momentin nojalla 
antamiin poikkeuslupiin liittyvien menettelyta
pojen yksinkertaistamiseksi ehdotetaan 11 §:n 
2 momentissa säädettäväksi, että ministeriö 
voisi pyytää teollisuuden kehittämislautakun
nalta lausunnon poikkeuslupaa koskevasta asi
asta. 

12 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvät sään
nökset investointivarausten käytön tarkemmas
ta ajoittamisesta. Säännösten tarkoituksena on 
pyrkiä vaikuttamaan varausten käyttöön siten, 
että käytöstä johtuva taloudellinen toiminta 
ajoittuisi varausten käytön salliman tai velvoit
tavan päätöksen edellyttämällä tavalla. Toi
saalta liian rajoittavat säännökset saattavat 
vaikeuttaa investointivarausten käyttöä tai jo
pa asettaa sille esteitä. Säännös vastaa sisällöl
tään nykyistä 13 §:n 1 momenttia. Sanamuo
toa on tarkistettu 9 §:ään ehdotettuja muutok
sia vastaavasti. 

Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi 2 mo
menttina säännös, jolla määriteltäisiin eri käyt
töajanjaksoille ajoittuvien investointien keski
näinen suhde siten, että välittömästi toisiaan 
seuraavat tai toistensa kanssa limittäin ajoittu
vat käyttöajanjaksot muodostaisivat tässä suh
teessa yhden kokonaisuuden. 

Pykälän 3 momentin säännös vastaa sisällöl
tään nykyistä 13 §:n 2 momenttia. 

13 §. Pykälässä on säännökset siitä, miten 
investointivarausta saadaan käyttää 10 §:ssä 
mainittuun osakeyhtiöön tai osuuskuntaan si
joitettavan osake- tai osuuspääoman suoritta-

miseen. Osake- tai osuuspääoma on maksetta
va käyttöajanjakson aikana. 

Osake- tai osuuspääomaan suoritettu määrä 
on käytettävä viimeistään osake-tai osuuspää
oman maksamisvuotta seuraavana verovuon
na. Tätä määräaikaa voisi verohallitus kuiten
kin erityisistä syistä pidentää. 

14 §. Elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain muuttamisesta annetulla lailla (71/83) on 
elinkeinoverotuksesta poistettu liiketoiminnan 
tulolähdejako. Tästä syystä ehdotetaan sään
nöksen sanamuotoa tarkistettavaksi voimassa 
olevan lainsäädännön mukaiseksi. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyy säännös, jon
ka mukaan tulona, jonka perusteella ratkais
taan, onko toimitettava harkintaverotus, pide
tään tulolähteen tuloa, josta on vähennetty 
investointivaraus. Nykyisin 14 §:ssä oleva 
säännös, jonka mukaan investointivaraus saa
daan vähentää harkinnalla vahvistetusta mää
rästä, ehdotetaan kumottavaksi. 

15 §. Pykälän 3 momentissa oleva viittaus 
13 §:ään ehdotetaan tarkistettavaksi lakiehdo
tuksen mukaiseksi. 

16 §. Pykälään sisältyvä investointivähen
nystä koskeva säännös ehdotetaan kumotta
vaksi. 

17 §. Elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain liiketulolähteitä koskevan muutoksen joh
dosta ehdotetaan pykälän sanamuotoa tarkis
tettavaksi. Säännöksen mukaan verovelvollisen 
vaatimus investointivarauksen vähentämisestä 
tietyn tai tiettyjen elinkeinotulolähteiden tulos
ta ei ole esteenä investointivarauksen käyttämi
seen muussa elinkeinotulolähteessä. 

18 §. Pykälässä säädetään eräistä seuraa
muksista silloin, kun verovelvollinen ei ole 
noudattanut lain säännöksiä investointivarauk
sen käyttämisestä. Pykälän 1 momentin mu
kaan, jos verovelvollinen ei ole käyttänyt in
vestointivaraustaan käyttövelvoituksen mukai
sesti, luetaan käyttämättä jätetty osa investoin
tivarausta verovelvollisen veronalaiseksi tulok
si. Säännöksen vaikutuksen tehostamiseksi eh
dotetaan, että tällaista veronalaisen tulon li
säystä olisi korotettava 10 prosentilla. Käyttä
mätön investointivaraus tai sen osa luettaisiin 
sen tulolähteen tuloksi, jonka tulosta se on 
vähennetty. Niissä tapauksissa, joissa tuloläh
dettä ei enää ole, luettaisiin käyttämätön inves
tointivaraus lähinnä vastaavan tulolähteen tu
loksi. 

Pykälän 2 momentissa on säädetty seuraa
muksista silloin, kun verovelvollinen, joka on 



6 1989 vp. - HE n:o 10 

nostanut investointitalletuksen, ei ole käyttänyt 
investointivarausta laissa säädetyllä tavalla. In
vestointivarauksen korotusprosenttia ehdote
taan korotettavaksi 30 prosenttiin nykyisestä 5 
prosentista. Laiminlyönnin veroseuraamuksia 
ehdotetaan samalla lievennettäväksi poistamal
la hallinnollisesti hankalat määräykset verolle 
perittävästä 10 prosentin korosta ja vähim
mäistulomäärästä. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset seu
raamuksista niissä tapauksissa, joissa verovel
vollinen on laiminlyönyt investointivarausta 
vastaavan määrän käyttämisestä osakeyhtiöön 
tai osuuskuntaan sijoitettavan osake- tai osuus
pääoman suorittamisessa annettuja säännök
siä. Käyttämättä jätetty määrä korotettuna 30 
prosentilla luettaisiin maksamisvuotta seuraa
van verovuoden tuloksi. Jos verohallitus on 
lain 13 §:n 3 momentin nojalla pidentänyt 
määrän käyttämiseen tarkoitettua määräaikaa, 
luettaisiin määrä sen verovuoden veronalaisek
si tuloksi, jona se viimeistään olisi pitänyt 
käyttää. 

19 §. Pykälän mukaan verovelvollisen, joka 
on tehnyt investointivarauksen, on veroilmoi
tuksensa yhteydessä annettava selvitys varauk
sen määrästä ja investointitalletuksesta. Vero
tuksen toimittamisen helpottamiseksi ehdote
taan vastaava selvitysvelvollisuus koskemaan 
myös verovelvollista, joka verovuoden aikana 
on käyttänyt investointivarausta tai nostanut 
investointitalletuksen. 

20 §. Ennen investointivarauslain 8 §:ssä 
mainitun valtioneuvoston päätöksen antamista 
on hankittava Suomen Pankin johtokunnan 
lausunto, jollei johtokunta ole tehnyt esitystä 
asiasta. Suhdannepoliittisiin lakeihin liittyvän 
lausuntomenettelyn yhdenmukaistamiseksi eh
dotetaan 20 § muutettavaksi siten, että Suo
men Pankin johtokunnalle varataan tilaisuus 
lausunnon antamiseen. 

21 §. Pykälässä säädetään tilanteesta, jossa 
investointivarauksen tehnyt osakeyhtiö tai 
osuuskunta puretaan tai muu verovelvollinen 
lopettaa toimintansa taikka verovelvollisen 
omaisuus luovutetaan konkurssiin. Investointi
varaus luetaan verovelvollisen veronalaiseksi 
tuloksi, ja verovelvollisella on tällöin 18 §:n 1 
momentin mukaan oikeus nostaa investointi
talletuksestaan se osa, joka vastaa tuloksi luet
tua investointivarauksen osaa. Näin nostetulle 
määrälle ei suoriteta kuitenkaan korkoa. Tämä 
koronmaksukielto on käytännössä kohtuuton, 

mistä syystä siitä ehdotetaan luovuttavaksi. 
Samalla lainkohdan sanontaa on tarkistettu. 

2. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. Lakia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa 
verotuksessa voimaantulosäännöksessä maini
tuin poikkeuksin. 

Tammikuun 1 päivää 1989 edeltäneeltä ajal
ta kertynyt investointitalletuksen korko ei olisi 
veronalaista tuloa. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 päätty
neeitä tilikaudelta tehtyä investointivarausta 
voisi käyttää lain 9 §:n 1 kohdan säännöksistä 
poiketen myös kotimaisen henkilöauton han
kintaan, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vero
vuonna 1993. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 päätty
neeitä tilikaudelta tehtyä investointivarausta 
saisi muukin verovelvollinen kuin yhteisö vero
vuonna 1990 käyttää lain 10 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla samoin edellytyksin kuin yhteisö. 

Lain 16 §:ssä tarkoitettu investointivähennys 
saataisiin ennen 1 päivää tammikuuta 1989 
päättyneeitä tilikaudelta tehdyn investointiva
rauksen käytön perusteella tehdä vuodelta 1990 
toimitettavassa verotuksessa. 

Jos verohallitus on ennen 1 päivää tammi
kuuta 1989 antanut investointitalletuksen nos
toluvan sellaiseen käyttökohteeseen, johon in
vestointivarausta ei vuodelta 1989 voimassa 
olevan investointivarauslain eikä ehdotuksen 
mukaisen lain mukaan saa enää käyttää, kat
sottaisiin ennen 1 päivää tammikuuta 1989 
voimassa olleiden säännösten edellyttämällä ta
valla käytetty investointivaraus vuodelta 1990 
toimitettavassa verotuksessa käytetyksi ehdote
tussa laissa säädetyllä tavalla. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska ehdotettuihin muutoksiin sisältyy 
säännöksiä, jotka merkitsisivät tähänastisten 
veronhuojennusten rajoittamista tietyissä olo
suhteissa, lakiehdotus on käsiteltävä valtiopäi
väjärjestyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai li
sättyä veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
investointivarauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun investointivarauslain (1094/78) 16 §, 
sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla (978/79), 
muutetaan 2, 3 ja 5-7§, 8 §:n 3 momentti, 9-14 §, 15 §:n 3 momentti, 17, 18, 20 ja 21 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa, 3 § 

osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla (611/79), 8 §:n 3 momentti 
viimeksi mainitussa laissa, 9 § osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1979 
annetulla lailla ja 21 § 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (536/82), sekä 

lisätään lakiin uusi 7 a § ja 19 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

2§ 

Investointivarauksella tarkoitetaan verovel
vollisen kirjanpidossa olevaa varausta, joka 
muodostetaan viimeistään tilinpäätöksen vah
vistamisen yhteydessä. Investointivarauksen 
saa tehdä elinkeinotulon verottamisesta anne
tussa laissa (360/68) tarkoitettua elinkeinotoi
mintaa harjoittava verovelvollinen, joka pitää 
suoriteperusteen mukaista kahdenkertaista kir
janpitoa. 

3 § 

Investointivaraus saa olla enintään 20 pro
senttia verovelvollisen tilikauden voitosta sel
laisena kuin se on ennen varauksen tekemistä 
ja välittömien verojen vähentämistä. Pienem
pää kuin 30 000 markan investointivarausta ei 
kuitenkaan saa tehdä. 

Verovelvollisella ei ole oikeutta tehdä inves
tointivarausta siltä tilikaudelta, jonka aikana 
hän on käyttänyt investointivarausta tai nosta
nut investointitalletuksen. 

5 § 
Investointitalletuksen suuruus on 50 prosent

tia investointivarauksen määrästä. 
Investointitalletus on tehtävä kuuden kuu

kauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, 
jonka voitosta investointivaraus on tehty. Tal
letus katsotaan tehdyksi, kun se on talletettu 
Suomen Pankkiin tai annettu pankkiin Suo
men Pankkiin siirrettäväksi. 

6§ 
Suomen Pankki maksaa sulkutilillä olevalle 

investointitalletukselle vuotuisen koron, jonka 
suuruus on Suomen Pankin peruskorko vähen
nettynä kahdella ja puolella prosenttiyksiköllä. 

Korko suoritetaan investointitalletusta nos
tettaessa ja maksetaan erikseen kullekin nostet
tavalle erälle. 

7 § 
Investointitalletus saadaan nostaa, kun in

vestointivarausta on käytetty tai tullaan saman 
verovuoden aikana käyttämään tässä laissa 
säädetyllä tavalla. Talletusta nostettaessa on 
esitettävä 11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
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valtiovarainministeriön lupa investointivarauk
sen käyttämiseen sekä muissa tapauksissa vero
velvollisen kotipaikan verotoimiston verotuk
sen toimittamisen jälkeen antama todistus vas
taavasta investointivarauksesta. 

Verotoimisto antaa verovelvolliselle todis
tuksen investointitalletuksen nosto-oikeudesta 
18 §:n 1 momentissa ja 21 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa. Verovelvollinen saa esittämällä 1 
momentissa tarkoitetun todistuksen nostaa tal
letuksen, jota vastaavaa varausta ei ole vero
tuksessa hyväksytty, samoin kuin tekemänsä 
talletuksen siltä osin kuin talletuksen määrä 
ylittää 50 prosenttia verotuksessa hyväksytystä 
investointivarauksesta. 

Aikaisemmin tehdyt investointitalletukset on 
nostettava ennen myöhemmin tehtyjä. 

Investointitalletuksen nostamisesta tulee 
Suomen Pankin tehdä ilmoitus verovelvollisen 
kotikunnan verotoimistoon. 

7a§ 
Jos investointitalletusta on käytetty suhdan

netalletuslain 17 § :n 1 momentin mukaan suh
dannetalletuksen alentamiseen, mutta talletuk
sen perusteena olevaa investointivarausta ei ole 
verotuksessa hyväksytty vähennettäväksi, kat
sotaan talletus suhdannetalletukseksi. 

8 § 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, saadaan investointivarausta kuitenkin käyt
tää viiden vuoden kuluttua edellisen käyttö
ajanjakson päättymisestä taikka, jollei käyttö
lupaa tai käyttövelvoitusta ole annettu, sen 
tilikauden päättymisestä, jolta investointiva
raus tehtiin. 

9 § 
Investointivarausta saadaan käyttää: 
1) elinkeinotoiminnan kuluvaan käyttöomai

suuteen kuuluvien koneiden, kaluston, laittei
den ja alusten, ei kuitenkaan henkilöautojen, 
hankintaan, perusparannuksiin ja suurehkoi
hin korjauksiin; 

2) verovelvollisen elinkeinotoiminnassa käy
tettävän rakennuksen, rakennelman, tien, rau
tatien, sillan, laiturin, padon, altaan ja viemä
rin rakentamiseen, perusparannuksiin ja suu
rehkoihin korjauksiin; 

3) verovelvollisen elinkeinotoiminnassa käy
tettävän osakehuoneiston ja vuokrahuoneiston 
perusparannuksiin; 

4) tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta, työ
voiman koulutuksesta, työsuojelutoimenpiteis
tä, verovelvollisen tuotteiden viennin edistämi
sestä tai ympäristön suojelemisesta aiheutuviin 
menoihin; sekä 

5) tarhaturkiseläinten rehun hankkimisesta 
aiheutuviin välittömiin menoihin. 

10 § 
Yhteisö saa käyttää investointivarausta myös 

yleisesti verovelvolliseen osakeyhtiöön tai 
osuuskuntaan sijoitettavan osake- tai osuus
pääoman suorittamiseen, jos osakeyhtiö tai 
osuuskunta käyttää suoritetun määrän 9 §:ssä 
mainittuun tarkoitukseen. Kyseessä olevan osa
keyhtiön tai osuuskunnan tulee antaa suostu
muksensa investointivarauksen tällaiseen käyt
töön. 

11§ 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä ja 

asettamillaan ehdoilla myöntää hakemuksesta 
verovelvolliselle luvan käyttää investointiva
rausta myös silloin, kun varausta ei voida 
käyttää valtioneuvoston 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen nojalla. Samoin valtio
varainministeriö voi erityisistä syistä hakemuk
sesta vapauttaa verovelvollisen osittain tai ko
konaan käyttövelvoituksesta. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä valtiovarainministeriö voi pyytää asi
asta lausunnon teollisuuden kehittämislauta
kunnalta. 

12 § 
Investointivarausta saadaan käyttää 9 §:n 

1-3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, kun 
hankittava käyttöomaisuus toimitetaan tai tila
taan tai kun rakennuksen tai rakennelman 
rakentaminen tai tie-, rautatie-, silta-, laituri-, 
pato-, allas- tai viemärityö aloitetaan käyttö
ajanjakson aikana. Jos tilattu käyttöomaisuus 
toimitetaan tai jos rakennustyö tai muu edellä 
tarkoitettu työ tehdään käyttöajanjakson jäl
keen, saadaan investointivarausta käyttää vain 
niihin menoihin, joiden suorittamisvelvollisuus 
on syntynyt käyttöajanjakson aikana. 

Jos tietyltä tilikaudelta tehdyn investointiva
rauksen käyttöajanjakso alkaa ennen aikaisem
milta tilikausilta tehtyjen investointivarausten 
käyttöajanjakson päättymistä tai välittömästi 
sen jälkeen, voidaan kuitenkin myöhemmältä 
tilikaudelta tehtyä investointivarausta käyttää 
myös aikaisemman käyttöajanjakson aikana 
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tilatun käyttöomaisuuden tai aloitetun raken
nuksen tai. rakennelman tai tien, rautatien, 
sillan, laiturin, padon, altaan taikka viemärin 
hankintamenon kattamiseen. 

Investointivarausta saadaan käyttää muihin 
9 §:ssä tarkoitettuihin menoihin kuin käyttö
omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenoi
hin ja suurehkoihin korjausmenoihin ainoas
taan, jos menon suorittamisvelvollisuus on 
syntynyt käyttöajanjakson aikana. 

13§ 
Investointivarausta saadaan käyttää 10 §: ssä 

mainittuun tarkoitukseen siltä osin kuin osake
tai osuuspääoma maksetaan käyttöajanjakson 
aikana. 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka osakas 
tai jäsen on suorittanut sen osake- tai osuus
pääomaa investointivaraustaan käyttäen, on 
käytettävä suoritettu määrä 9 §:ssä mainittuun 
tarkoitukseen viimeistään osake- tai osuuspää
oman maksamisvuotta seuraavana verovuon
na. 

Verohallitus voi hakemuksesta erityisistä 
syistä pidentää 2 momentissa tarkoitettua mää
räaikaa. 

14 § 
Investointivaraus vähennetään valtion- ja 

kunnallisverotuksessa verovelvollisen elinkei
notulolähteen tulosta. Jos verovelvollisella on 
sekä liiketulolähde että ammattitulolähteitä, 
vähennetään investointivaraus sen tai niiden 
elinkeinotulolähteiden tulosta, josta tai joista 
verovelvollinen vaatii sen vähennettäväksi. 

Tulona, jonka perusteella ratkaistaan, onko 
toimitettava verotuslain (482/58) 72 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa tarkoitettu harkintaverotus, 
pidetään tulolähteen tuloa, josta on vähennetty 
investointivaraus. 

15 § 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan suorittama 
13 §:n 2 momentissa tarkoitettu hankintameno 
tai sen osa ei ole sen verotuksessa vähennyskel
poinen. 

17 § 
Jos verovelvollinen on kunnallisverotuksessa 

vaatinut investointivarauksen määrän vähentä
mistä tietyn tai tiettyjen elinkeinotulolähteiden 
tulosta, tämä ei ole esteenä investointivarauk-
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sen käyttämiseen muussa elinkeinotulolähtees
sä. 

18 § 
Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt inves

tointivarausta käyttövelvoituksen mukaisesti, 
luetaan käyttämättä jätetty osa investointiva
rausta korotettuna 10 prosentilla verovelvolli
sen veronalaiseksi tuloksi siltä verovuodelta, 
jona laiminlyönnin todetaan tapahtuneen. 
Käyttämätön investointivaraus tai sen osa lue
taan sen tulolähteen tuloksi, jonka tulosta se 
on vähennetty. Jos tätä tulolähdettä ei asian
omaisena verovuonna enää ole, luetaan käyttä
mätön investointivaraus tai sen osa verovelvol
lisen lakannutta tulolähdettä lähinnä vastaavan 
tulolähteen tuloksi. Verovelvollisella on oikeus 
nostaa investointitalletuksesta se osa, joka vas
taa tuloksi luettua investointivarauksen osaa. 
Näin nostetulle määrälle ei suoriteta korkoa. 

Jos verovelvollinen, joka on nostanut inves
tointitalletuksen, ei ole käyttänyt investointiva
rausta tässä laissa säädetyllä tavalla, luetaan se 
käyttämättä jätetty investointivarauksen mää
rä, jota vastaava talletus on nostettu, korotet
tuna 30 prosentilla, veronalaiseksi tuloksi ku
ten 1 momentissa on säädetty. 

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka osakas 
tai jäsen on suorittanut sen osake- tai osuus
pääomaa investointivaraustaan käyttäen, ei ole 
käyttänyt suoritettua määrää tässä laissa sää
detyllä tavalla, luetaan käyttämättä jätetty 
määrä korotettuna 30 prosentilla osakeyhtiön 
tai osuuskunnan maksamisvuotta seuraavan 
verovuoden veronalaiseksi tuloksi tai jos vero
hallitus 13 §:n 3 momentin nojalla on pidentä
nyt 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräai
kaa, sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona määrä viimeistään olisi pitänyt käyttää. 

19 § 

Verovelvollisen, joka verovuoden aikana on 
käyttänyt investointivarausta tai nostanut in
vestointitalletuksen tai sen osan, on annettava 
selvitys varauksen käytöstä ja investointitalle
tuksen nostamisesta. 

20 § 
Ennen 8 §:ssä mainitun päätöksen antamista 

on Suomen Pankin johtokunnalle varattava 
tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta, jollei se 
ole tehnyt asiasta esitystä. 
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21 § 
Jos yhteisö tai yhtymä puretaan tai jos muu 

verovelvollinen lopettaa elinkeinotoimintansa 
eikä kysymyksessä ole yhteisöjen sulautuminen 
taikka jos verovelvollisen omaisuus luovute
taan konkurssiin, luetaan verovelvollisen inves
tointivaraus sen vuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona päätös purkamisesta, toiminnan lopetta
misesta tai konkurssiin luovuttamisesta teh
dään. Verovelvollisella on tällöin oikeus nostaa 
tuloksi luettavaa investointivarausta vastaava 
investointitalletus. 

Tämä laki tulee voimaan paiVana 
kuuta 1990. Lakia sovelletaan en

simmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavas
sa verotuksessa jäljempänä mainituin poik
keuksin. 

Investointitalletuksen korko 1 päivää tammi
kuuta 1989 edeltäneeltä ajalta ei ole veronalais
ta tuloa. 

Sen estämättä, mitä 9 §:n 1 kohdassa on 
säädetty, voidaan ennen 1 päivää tammikuuta 
1989 päättyneeitä tilikaudelta tehtyä investoin-

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989 

tivarausta käyttää myös kotimaisen henkilöau
ton hankintaan tässä laissa säädetyllä tavalla, 
ei kuitenkaan myöhemmin kuin verovuonna 
1993. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 päätty
neeitä tilikaudelta tehtyä investointivarausta 
saa muukin verovelvollinen kuin yhteisö vero
vuonna 1990 käyttää 10 §:ssä tarkoitetulla ta
valla samoin edellytyksin kuin yhteisö. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 päätty
neeitä tilikaudelta tehdyn investointivarauksen 
käytön perusteella saadaan vuodelta 1990 toi
mitettavassa verotuksessa 16 §:ssä tarkoitettu 
investointivähennys tehdä ennen 1 päivää tam
mikuuta 1989 voimassa olleiden säännösten 
mukaisesti. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
verohallituksen ennen 1 päivää tammikuuta 
1989 antaman investointitalletuksen nostolu
van mukaiseen tarkoitukseen ennen 1 päivää 
tammikuuta 1989 voimassa olleiden säännösten 
edellyttämällä tavalla käytetty investointiva
raus katsotaan käytetyksi tässä laissa säädetyl
lä tavalla. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 



1989 vp. - HE n:o 10 11 

Liite 

Laki 
investointivarauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun investointivarauslain (1094178) 16 §, 
sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla (978179), 
muutetaan 2, 3 ja 5-7§, 8 §:n 3 momentti, 9-14 §, 15 §:n 3 momentti, 17, 18, 20 ja 21 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa, 3 § 

osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla (611179), 8 §:n 3 momentti 
viimeksi mainitussa laissa, 9 § osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1979 
annetulla lailla ja 21 § 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (536/82), sekä 

lisätään lakiin uusi 7 a § ja 19 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Investointivarauksella tarkoitetaan verovel

vollisen kirjanpidossa olevaa varausta, joka 
muodostetaan viimeistään tilinpäätöksen vah
vistamisen yhteydessä. Investointivarauksen 
saa tehdä liiketoimintaa harjoittava verovelvol
linen. 

3 §. 
Investointivaraus saa olla enintään 50 pro

senttia verovelvollisen tilikauden voitosta en
nen varauksen tekemistä. Valtioneuvosto voi 
kuitenkin päättää, että määrätyn tilikauden 
voitosta tehtävä investointivaraus saa olla suu
rempikin, kuitenkin enintään 80 prosenttia tili
kauden voitosta. 

Verovelvollisella ei ole oikeutta tehdä inves
tointivarausta siltä tilikaudelta, jolloin hän on 
käyttänyt investointivaraustaan. Tämän estä
mättä saadaan investointivaraus kuitenkin teh
dä, jos investointivarausta on käytetty yksin
omaan kotimaassa tapahtuvasta tutkimus- ja 
tuotekehittelytoiminnasta aiheutuviin menoi
hin. Valtioneuvosto voi päättää, että investoin
tivaraus saadaan muulloinkin tehdä myös tili
kaudelta, jona varausta on käytetty. 

5 §. 
Investointitalletuksen suuruus on vähintään 

50 prosenttia investointivarauksen määrästä. 
Investointitalletus on tehtävä viimeistään 

kuuden kuukauden kuluessa sen tilikauden 
päättymisestä, jonka voitosta investointivaraus 

Ehdotus 

2§ 
Investointivarauksella tarkoitetaan verovel

vollisen kirjanpidossa olevaa varausta, joka 
muodostetaan viimeistään tilinpäätöksen vah
vistamisen yhteydessä. Investointivarauksen 
saa tehdä elinkeinotulon verottamisesta anne
tussa laissa (360168) tarkoitettua elinkeinotoi
mintaa harjoittava verovelvollinen, joka pitää 
suoriteperusteen mukaista kahdenkertaista kir
janpitoa. 

3 § 
Investointivaraus saa olla enintään 20 pro

senttia verovelvollisen tilikauden voitosta sel
laisena kuin se on ennen varauksen tekemistä 
ja välittömien verojen vähentämistä. Pienem
pää kuin 30 000 markan investointivarausta ei 
kuitenkaan saa tehdä. 

Verovelvollisella ei ole oikeutta tehdä inves
tointivarausta siltä tilikaudelta, jonka aikana 
hän on käyttänyt investointivarausta tai nosta
nut investointitalletuksen. 

5 § 
Investointitalletuksen suuruus on 50 prosent

tia investointivarauksen määrästä. 
Investointitalletus on tehtävä kuuden kuu

kauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, 
jonka voitosta investointivaraus on tehty. Tai-



12 1989 vp. - HE n:o 10 

Voimassa oleva laki 

on tehty. Talletus katsotaan tehdyksi, kun se 
on talletettu Suomen Pankkiin tai annettu 
pankkiin Suomen Pankkiin siirrettäväksi. 

Valtioneuvosto voi päättää, että verovelvolli
sella, joka on tehnyt määräajaksi 1 momentis
sa säädettyä vähimmäismäärää suuremman in
vestointital/etuksen, on oikeus tehdä päätök
sessä mainitulta verovuodelta toimitettavassa 
verotuksessa ylimääräinen vähennys, jonka 
suuruus on enintään 12 prosenttia siitä määräs
tä, jolla talletus ylittää 1 momentissa säädetyn 
vähimmäismäärän. 

6 §. 
Suomen Pankki maksaa sulkutilillä olevalle 

talletukselle vuotuisen koron, jonka suuruus 
on vähintään puolet liikepankkien keskuspank
kiluoton peruskoron määrästä. 

Korko suoritetaan talletusta nostettaessa ja 
maksetaan erikseen kullekin nostettavalle eräl
le. 

Investointitalletukselle maksettua korkoa ei 
valtion- ja kunnallisverotuksessa pidetä veron
alaisena tulona eikä investointitalletusta varal
lisuuden perusteella toimiteltavassa verotukses
sa veronalaisina varoina. 

7 §. 
Investointitalletus saadaan nostaa, kun in

vestointivarausta on käytetty tai tullaan käyttä
mään jäljempänä tässä laissa säädetyllä taval
la. Luvan investointitalletuksen nostamiseen 
antaa verohallitus. 

Aikaisemmin tehdyt investointitalletukset on 
nostettava ennen myöhemmin tehtyjä. 

lnvestointitalletuksen tekemisestä ja nosta
misesta tulee Suomen Pankin tehdä ilmoitus 
vero hallitukselle. 

Verohallituksen luvalla saadaan nostaa 5 §:n 
1 momentissa säädetyn tal/etuksen vähimmäis
määrän ylittävä osa tal/etuksesta kuitenkin 
5 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
vasta asetetun määräajan kuluttua loppuun. 

Ehdotus 

letus katsotaan tehdyksi, kun se on talletettu 
Suomen Pankkiin tai annettu pankkiin Suo
men Pankkiin siirrettäväksi. 

6 § 
Suomen Pankki maksaa sulkutilillä olevalle 

investointitalletukselle vuotuisen koron, jonka 
suuruus on Suomen Pankin peruskorko vähen
nettynä kahdella ja puolella prosenttiyksiköllä. 

Korko suoritetaan investointitalletusta nos
tettaessa ja maksetaan erikseen kullekin nostet
tavalle erälle. 

7 § 
Investointitalletus saadaan nostaa, kun in

vestointivarausta on käytetty tai tullaan saman 
verovuoden aikana käyttämään tässä laissa 
säädetyllä tavalla. Talletusta nostettaessa on 
esitettävä 11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
valtiovarainministeriön lupa investointivarauk
sen käyttämiseen sekä muissa tapauksissa vero
velvollisen kotipaikan verotoimiston verotuk
sen toimittamisen jälkeen antama todistus vas
taavasta investointivarauksesta. 

Verotoimisto antaa verovelvolliselle todis
tuksen investointitalletuksen nosto-oikeudesta 
18 §:n 1 momentissa ja 21 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa. Verovelvollinen saa esittämällä 1 
momentissa tarkoitetun todistuksen nostaa tal
letuksen, jota vastaavaa varausta ei ole vero
tuksessa hyväksytty, samoin kuin tekemänsä 
talletuksen siltä osin kuin tal/etuksen määrä 
ylittää 50 prosenttia verotuksessa hyväksytystä 
investointivarauksesta. 

Aikaisemmin tehdyt investointitalletukset on 
nostettava ennen myöhemmin tehtyjä. 

lnvestointitalletuksen nostamisesta tulee 
Suomen Pankin tehdä ilmoitus verovelvollisen 
kotikunnan verotoimistoon. 
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7a§ 
Jos investointita/letusta on käytetty suhdan

netalletuslain 17 §:n 1 momentin mukaan suh
danneta/letuksen alentamiseen, mutta talletuk
sen perusteena olevaa investointivarausta ei ole 
verotuksessa hyväksytty vähennettäväksi, kat
sotaan talletus suhdanneta/letukseksi. 

8 § 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, saadaan investointivaraus kuitenkin käyttää 
tutkimus- ja tuotekehittelytoiminnasta aiheutu
viin menoihin kahden vuoden ja muihin 9 ja 
JO §:ssä mainittuihin tarkoituksiin viiden vuo
den kuluttua edellisen käyttöajanjakson päät
tymisestä taikka, jollei käyttölupaa tai käyttö
velvoitusta ole annettu, siitä ajankohdasta, 
jolloin investointivaraus tehtiin. 

9 §. 
Investointivarausta saadaan käyttää: 
1) kotimaassa valmistetun kuluvan käyttö

omaisuuden, kuten koneiden, kaluston, laittei
den tai alusten hankintaan, verovelvollisen lii
ketoiminnassa käytettävän rakennuksen sekä 
tien, rautatien tai viemärin rakentamiseen sa
moin kuin kuluvan käyttöomaisuuden perus
parannuksiin ja suurehkoihin korjauksiin; sekä 

2) tutkimus- ja tuotekehittelytoiminnasta, 
työvoiman koulutuksesta, työsuojelutoimenpi
teistä, verovelvollisen tuotteiden viennin edistä
misestä tai ympäristön suojelemisesta aiheutu
viin menoihin. 

3) tarhaturkiseläinten rehun hankkimisesta 
aiheutuviin välittömiin menoihin. 

10 §. 
Investointivarausta saadaan myös käyttää 

kotimaiseen osakeyhtiöön tai osuuskuntaan 
niitä perustettaessa tai laajennettaessa sijoite
tun osake- tai osuuspääoman suorittamiseen. 
Tällöin kuitenkin edellytetään, että osakeyh
tiön tai osuuskunnan toimintaa yhtiöjärjestyk-

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, saadaan investointivarausta kuitenkin käyt
tää viiden vuoden kuluttua edellisen käyttö
ajanjakson päättymisestä taikka, jollei käyttö
lupaa tai käyttövelvoitusta ole annettu, sen 
tilikauden päättymisestä, jolta investointiva
raus tehtiin. 

9§ 
Investointivarausta saadaan käyttää: 
1) elinkeinotoiminnan kuluvaan käyttöomai

suuteen kuuluvien koneiden, kaluston, laittei
den ja alusten, ei kuitenkaan henkilöautojen, 
hankintaan, perusparannuksiin ja suurehkoi
hin korjauksiin; 

2) verovelvollisen elinkeinotoiminnassa käy
tettävän rakennuksen, rakennelman, tien, rau
tatien, sillan, laiturin, padon, altaan ja viemä
rin rakentamiseen, perusparannuksiin ja suu
rehkoihin korjauksiin; 

3) verovelvollisen elinkeinotoiminnassa käy
tettävän osakehuoneiston ja vuokrahuoneiston 
perusparannuksiin; 

4) tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta, työ
voiman koulutuksesta, työsuojelutoimenpiteis
tä, verovelvollisen tuotteiden viennin edistämi
sestä tai ympäristön suojelemisesta aiheutuviin 
menoihin; sekä 

5) tarhaturkiseläinten rehun hankkimisesta 
aiheutuviin välittömiin menoihin. 

10§ 
Yhteisö saa käyttää investointivarausta myös 

yleisesti verovelvolliseen osakeyhtiöön tai 
osuuskuntaan sijoitettavan osake- tai osuus
pääoman suorittamiseen, jos osakeyhtiö tai 
osuuskunta käyttää suoritetun määrän 9 §:ssä 
mainittuun tarkoitukseen. Kyseessä olevan osa-
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sen tai sääntöjen mukaan on pidettävä teolli
suuden kilpailukyvyn parantamisen tai kansan
talouden rakennemuutoksen kannalta tärkeä
nä. Kyseessä olevan osakeyhtiön tai osuuskun
nan tulee antaa suostumuksensa investointiva
rauksen tällaiseen käyttöön. 

Valtiovarainministeriö ratkaisee hankittuaan 
teollisuuden kehittämislautakunnan lausun
non, onko osakeyhtiötä tai osuuskuntaa pidet
tävä sellaisena kuin 1 momentissa tarkoitetaan. 

11 §. 
Valtioneuvoston erikseen antaman päätök

sen perusteella voidaan investointivarausta 
käyttää verovelvollisen valmistamien hyödyk
keiden valmistuksesta johtuneisiin menoihin. 
Tällöin saadaan varausta käyttää enintään 
määrä, jolla verovelvollisen vaihto-omaisuu
teen luettavan tällaisen omaisuuden hankinta
meno valtioneuvoston määräämänä ajankohta
na ylittää verovelvollisella kolmen edellisen 
tilikauden päättyessä keskimäärin olleen tällai
sen omaisuuden hankintamenon tai edellisen 
tilikauden päättyessä olleen vastaavan hankin
tamenon, sen mukaan kumpi viimeksi maini
tuista hankintamenon määristä on suurempi. 

Valtioneuvoston 1 momentin nojalla anta
man päätöksen osalta on soveltuvin osin voi
massa, mitä käyttöluvan nojalla tapahtuvasta 
investointivarauksen käytöstä on säädetty. 

Ehdotus 

keyhtiön tai osuuskunnan tulee antaa suostu
muksensa investointivarauksen tällaiseen käyt
töön. 

11 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä ja 

asettamillaan ehdoilla myöntää hakemuksesta 
verovelvolliselle luvan käyttää investointiva
rausta myös silloin, kun varausta ei voida 
käyttää valtioneuvoston 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen nojalla. Samoin valtio
varainministeriö voi erityisistä syistä hakemuk
sesta vapauttaa verovelvollisen osittain tai ko
konaan käyttövelvoituksesta. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä valtiovarainministeriö voi pyytää asi
asta lausunnon teollisuuden kehittämislauta
kunnalta. 

12 §. 12 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä ja Investointivarausta saadaan käyttää 9 §:n 

aseHamillaan ehdoilla myöntää verovelvollisel- [-3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, kun 
le hakemuksesta luvan käyttää investointiva- hankittava käyttöomaisuus toimitetaan tai tila
rausta 9 §:n 1 kohdassa mainittuun tarkoituk- taan tai kun rakennuksen tai rakennelman 
seen myös silloin, kun varausta ei voida käyt- rakentaminen tai tie-, rautatie-, silta-, laituri-, 
tää valtioneuvoston 8 §:n 1 momentissa tarkoi- pato-, allas- tai viemärityö aloitetaan käyttö
tetuo päätöksen nojalla. Samoin valtiovarain- ajanjakson aikana. Jos tilattu käyttöomaisuus 
ministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta toimitetaan tai jos rakennustyö tai muu edellä 
vapauttaa verovelvollisen osittain tai kokonaan tarkoitettu työ tehdään käyttöajanjakson jäl
käyttövelvoituksesta. keen, saadaan investointivarausta käyttää vain 

Verohallituksen suostumuksella voidaan in- niihin menoihin, joiden suorittamisvelvollisuus 
vestointivarausta käyttää myös ulkomailla vai- on syntynyt käyttöajanjakson aikana. 
mistettujen koneiden, kaluston, laitteiden tai Jos tietyltä tilikaudelta tehdyn investointiva
muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomai- rauksen käyttöajanjakso alkaa ennen aikaisem
suuden hankintamenon kattamiseen, jos ne mitta tilikausi/ta tehtyjen investointivarausten 
ovat tarpeelliset 9 §:n 1 kohdassa tarkoitetun käyttöajanjakson päättymistä tai välittömästi 
investoinnin toteuttamiselle, tai jos niiden han- sen jälkeen, voidaan kuitenkin myöhemmältä 
kinoalla olennaisesti edistetään työllisyyttä. tilikaudelta tehtyä investointivarausta käyttää 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen __ myös aikaisemman käyttöajanjakson aikana 
tekemistä valtiovarainministeriön on hankitta- tilatun käyttöomaisuuden tai aloitetun raken-
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va asiasta lausunto teollisuuden kehittämislau
takunnalta. 

13 §. 
Investointivarausta saadaan käyttää 9 §:n 1 

kohdassa mainittuun tarkoitukseen, kun ra
kennuksen rakentaminen tai tie-, rautatie- tahi 
viemärityö aloitetaan taikka hankittava käyttö
omaisuus toimitetaan tai tilataan käyttöajan
jakson aikana. Jos rakennustyö tai muu edellä 
tarkoitettu työ tai tilatun käyttöomaisuuden 
toimittaminen tapahtuu käyttöajanjakson jäl
keen, saadaan investointivarausta käyttää vain 
niihin menoihin, joiden suorittamisvelvollisuus 
on syntynyt käyttöajanjakson aikana. 

Investointivarausta saadaan käyttää muihin 
menoihin kuin käyttöomaisuuden hankintame
noihin ainoastaan, jos menon suorittamisvel
vollisuus on syntynyt käyttöajanjakson aikana. 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka osakas 
tai jäsen on suorittanut sen osake- tai osuus
pääomaa investointivaraustaan käyttäen, on 
käytettävä suoritettu määrä investointitalletuk
sen nostovuonna tai sitä seuraavana vuonna 
hankkimansa, 9 §:n 1 kohdassa tarkoitetun 
käyttöomaisuuden hankintamenon kattami
seen. 

Verohallitus voi hakemuksesta erityisistä 
syistä pidentää 3 momentissa tarkoitettua käyt
töomaisuuden hankkimiselle säädettyö määrä
aikaa. 

14 §. 
Verovelvollisella on oikeus valtion- ja kun

nallisverotuksessa vähentää investointivaraus 
veronalaisesta tulostaan. 

Investointivaraus vähennetään verovelvolli
sen liiketulolähteen tulosta. Jos verovelvollisel
la on kaksi tai useampia eri tulolähteinä pidet
täviä liikkeitä, vähennetään investointivaraus 
sen tai niiden liiketulolähteiden tulosta, josta 
tai joista verovelvollinen vaatii sen vähennettä
väksi. 

Tulona, jonka perusteella ratkaistaan, onko 
toimitettava verotuslain 72 §:n 1 momentin 4 

Ehdotus 

nuksen tai rakennelman tai tien, rautatien, 
sillan, laiturin, padon, altaan taikka viemärin 
hankintamenon kattamiseen. 

Investointivarausta saadaan käyttää muihin 
9 §:ssä tarkoitettuihin menoihin kuin käyttö
omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenoi
hin ja suurehkoihin korjausmenoihin ainoas
taan, jos menon suorittamisvelvollisuus on 
syntynyt käyttöajanjakson aikana. 

13§ 
lnvestointivarausta saadaan käyttää JO §:ssä 

mainittuun tarkoitukseen siltä osin kuin osake
tai osuuspääoma maksetaan käyttöajanjakson 
aikana. 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka osakas 
tai jäsen on suorittanut sen osake- tai osuus
pääomaa investointivaraustaan käyttäen, on 
käytettävä suoritettu määrä 9 §:ssä mainittuun 
tarkoitukseen viimeistään osake- tai osuuspää
oman maksamisvuotta seuraavana verovuon
na. 

Verohallitus voi hakemuksesta erityisistä 
syistä pidentää 2 momentissa tarkoitettua mää
räaikaa. 

14 § 
Investointivaraus vähennetään valtion- ja 

kunnallisverotuksessa verovelvollisen elinkei
notulolähteen tulosta. Jos verovelvollisella on 
sekä liiketulolähde että ammattitulolähteitä, 
vähennetään investointivaraus sen tai niiden 
elinkeinotulolähteiden tulosta, josta tai joista 
verovelvollinen vaatii sen vähennettäväksi. 

Tulona, jonka perusteella ratkaistaan, onko 
toimitettava verotuslain (482/58) 72 §:n 1 mo-
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kohdassa tarkoitettu harkintaverotus, pidetään 
tulolähteen tuloa, josta on vähennetty inves
tointivaraus. Investointivaraus saadaan vähen
tää harkinnalla vahvistetusta määrästä, ei kui
tenkaan enempää kuin yksi viidesosa viimeksi 
mainitusta määrästä. 

Ehdotus 

mentin 4 kohdassa tarkoitettu harkintaverotus, 
pidetään tulolähteen tuloa, josta on vähennetty 
investointivaraus. 

15 § 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan suorittama 
13 §:n 3 momentissa tarkoitettu hankintameno 
tai sen osa ei ole sen verotuksessa vähennyskel
poinen. 

16 §. 
Verovelvollisella, joka käyttää investointiva

rausta käyttöluvan tai valtiovarainministeriön 
12 §:n 1 momentin nojalla antaman päätöksen 
mukaisesti 9 §:n 1 ja 2 kohdissa tai JO §:ssä 
mainittuun tarkoitukseen, on oikeus tehdä siltä 
verovuodelta, jonka aikana investointivarausta 
käytetään, veronalaisesta tulostaan ylimääräi
nen vähennys ( i n v e s t o i n t i v ä h en n y s), 
jonka suuruus on kolme prosenttia käytetystä 
investointivarauksesta. Valtioneuvosto voi ko
rottaa investointivähennyksen tiettynä käyttö
ajanjaksona tai sen osana enintään kymmenek
si prosentiksi. Korotus voidaan vahvistaa eri 
suuruiseksi eri toimialoilla, investointivarauk
sen eri käyttötarkoituksiin sekä maan eri osis
sa. 

Investointivähennys otetaan huomioon vah
vistettaessa tappiontasauksesta tuloverotukses
sa annetussa laissa (362168) tarkoitettua vero

. velvollisen tappiota. 

17 §. 
Jos verovelvollinen on kunnallisverotuksessa 

vaatinut investointivarauksen määrän vähentä
mistä tietyn tai tiettyjen liiketulolähteiden tu
losta, mutta käyttää investointivarausta muus
sa tulolähteessä, on tällä tavoin käytetty va
rauksen määrä kunnallisverotuksessa lisättävä 
ensiksi mainittujen tulolähteiden veronalaiseksi 
tuloksi varauksen käyttövuotena. Näin lisätty 
määrä saadaan varauksen käyttövuotena vä
hentää kunnallisverotuksessa sen tulolähteen 
tulosta, jossa investointivarausta käytetään, 
noudattaen soveltuvin osin mitä 14 §:n 2 ja 3 
momentissa säädetään. 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan suorittama 
13 §:n 2 momentissa tarkoitettu hankintameno 
tai sen osa ei ole sen verotuksessa vähennyskel
poinen. 

(kumotaan) 

17 § 
Jos verovelvollinen on kunnallisverotuksessa 

vaatinut investointivarauksen määrän vähentä
mistä tietyn tai tiettyjen elinkeinotulolähteiden 
tulosta, tämä ei ole esteenä investointivarauk
sen käyttämiseen muussa elinkeinotu/olähtees
sä. 
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18 §. 
Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt inves

tointivaraustaan käyttövelvoituksen mukaises
ti, luetaan käyttämättä jätetty osa investointi
varausta verovelvollisen veronalaiseksi tuloksi 
siltä verovuodelta, jona laiminlyönnin tode
taan tapahtuneen. Verovelvollisella on tällöin 
oikeus nostaa investointitalletuksestaan se osa, 
joka vastaa tuloksi luettua investointivarauk
sen osaa. Näin nostetulle määrälle ei suoriteta 
korkoa. 

Jos verovelvollinen, joka on nostanut inves
tointitalletuksen, ei ole käyttänyt investointiva
rausta ilmoittamaansa tarkoitukseen, luetaan 
se mainittuun tarkoitukseen käyttämättä jätet
ty investointivarauksen määrä, jota vastaava 
talletus on nostettu, korotettuna 5 prosentilla, 
veronalaiseksi tuloksi kuten 1 momentissa on 
säädetty. Verovelvollisen on lisäksi suoritettava 
tätä tuloa vastaavalle veronosalle JO prosentin 
suuruinen vuotuinen korko siitä päivästä lu
kien, jolloin näin nostettu talletus tehtiin. Ve
rovelvollisen sen verovuoden liiketoiminnan tu
loa, jonka tuotoksi investointivaraus tai sen 
osa on luettu, ei saa vahvistaa tuotoksi luetun 
varauksen määrää pienemmäksi. 

Ehdotus 

18 § 
Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt inves

tointivarausta käyttövelvoituksen mukaisesti, 
luetaan käyttämättä jätetty osa investointiva
rausta korotettuna JO prosentilla verovelvolli
sen veronalaiseksi tuloksi siltä verovuodelta, 
jona laiminlyönnin todetaan tapahtuneen. 
Käyttämätön investointivaraus tai sen osa lue
taan sen tulolähteen tuloksi, jonka tulosta se 
on vähennetty. Jos tätä tulolähdettä ei asian
omaisena verovuonna enää ole, luetaan käyttä
mätön investointivaraus tai sen osa verovelvol
lisen /akannutta tulolähdettä lähinnä vastaavan 
tulolähteen tuloksi. Verovelvollisella on oikeus 
nostaa investointitalletuksesta se osa, joka vas
taa tuloksi luettua investointivarauksen osaa. 
Näin nostetulle määrälle ei suoriteta korkoa. 

Jos verovelvollinen, joka on nostanut inves
tointitalletuksen, ei ole käyttänyt investointiva
rausta tässä laissa säädetyllä tavalla, luetaan se 
käyttämättä jätetty investointivarauksen mää
rä, jota vastaava talletus on nostettu, korotet
tuna 30 prosentilla, veronalaiseksi tuloksi ku
ten 1 momentissa on säädetty. 

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka osakas 
tai jäsen on suorittanut sen osake- tai osuus
pääomaa investointivaraus/aan käyttäen, ei ole 
käyttänyt suoritettua määrää tässä laissa sää
detyllä tavalla, luetaan käyttämättä jätetty 
määrä korotettuna 30 prosentilla osakeyhtiön 
tai osuuskunnan maksamisvuotta seuraavan 
verovuoden veronalaiseksi tuloksi tai jos vero
hallitus 13 §:n 3 momentin nojalla on pidentä
nyt 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräai
kaa, sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona määrä viimeistään olisi pitänyt käyttää. 

19 § 

20 §. 
Ennen 3, 5, 8, 11 ja 16 §:ssä mainittujen 

valtioneuvoston päätösten antamista on han
kittava Suomen Pankin johtokunnan lausunto, 
jollei johtokunta ole tehnyt esitystä asiassa. 
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Verovelvollisen, joka verovuoden aikana on 
käyttänyt investointivarausta tai nostanut in
vestointitalletuksen tai sen osan, on annettava 
selvitys varauksen käytöstä ja investointital/e
tuksen nostamisesta. 

20 § 
Ennen 8 §:ssä mainitun päätöksen antamista 

on Suomen Pankin johtokunnalle varattava 
tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta, jollei se 
ole tehnyt asiasta esitystä. 
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Voimassa oleva laki 

21 § 
Jos osakeyhtiö tai osuuskunta puretaan tai 

jos muu verovelvollinen lopettaa toimintansa 
eikä kysymyksessä ole yhteisöjen sulautuminen 
taikka jos verovelvollisen omaisuus luovute
taan konkurssiin, luetaan verovelvollisen inves
tointivaraus sen vuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona päätös purkamisesta, toiminnan lopetta
misesta tai konkurssiin luovuttamisesta teh
dään, ja on tällöin muutoin noudatettava, mitä 
18 §:n 1 momentissa on säädetty. 

Ehdotus 

21 § 
Jos yhteisö tai yhtymä puretaan tai jos muu 

verovelvollinen lopettaa elinkeinotoimintansa 
eikä kysymyksessä ole yhteisöjen sulautuminen 
taikka jos verovelvollisen omaisuus luovute
taan konkurssiin, luetaan verovelvollisen inves
tointivaraus sen vuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona päätös purkamisesta, toiminnan lopetta
misesta tai konkurssiin luovuttamisesta teh
dään. Verovelvollisella on tällöin oikeus nostaa 
tuloksi luettavaa investointivarausta vastaava 
investointitalletus. 

Tämä laki tulee voimaan päivänti 
kuuta 1990. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1990 toimiteltavassa verotuk
sessa jäljempänä mainituin poikkeuksin. 

Investointitalletuksen korko 1 päivää tammi
kuuta 1989 edeltäneeltä ajalta ei ole veronalais
ta tuloa. 

Sen estämättä, mitti 9 §:n 1 kohdassa on 
säädetty, voidaan ennen 1 päivää tammikuuta 
1989 päättyneeitä tilikaudelta tehtyä investoin
tivarausta käyttää myös kotimaisen henkilöau
ton hankintaan tässä laissa säädetyllä tavalla, 
ei kuitenkaan myöhemmin kuin verovuonna 
1993. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 päätty
neeitä tilikaudelta tehtyä investointivarausta 
saa muukin verovelvollinen kuin yhteisö vero
vuonna 1990 käyttää JO §:ssä tarkoitetulla ta
valla samoin edellytyksin kuin yhteisö. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 päätty
neeitä tilikaudelta tehdyn investointivarauksen 
käytön perusteella saadaan vuodelta 1990 toi
miteltavassa verotuksessa 16 §:ssä tarkoitettu 
investointivähennys tehdä ennen 1 päivää tam
mikuuta 1989 voimassa olleiden säännösten 
mukaisesti. 

Vuodelta 1990 toimiteltavassa verotuksessa 
verohallituksen ennen 1 ptiivää tammikuuta 
1989 antaman investointitalletuksen nostolu
van mukaiseen tarkoitukseen ennen 1 päivää 
tammikuuta 1989 voimassa olleiden säännösten 
edellyttämällä tavalla käytetty investointiva
raus katsotaan käytetyksi tässä laissa säädetyl
lä tavalla. 


