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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 
ja 27 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtoveroa 
korotettaisiin väliaikaisesti puolella prosentti
yksiköllä. Liikevaihtoveron korotus olisi voi-

massa vuoden 1989 kesäkuun alusta marras
kuun loppuun. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Liikevaihtoverolain 16 §:n (945/82) 1 mo
mentin mukaan liikevaihtoveron määrä on 16 
prosenttia myynnin verotusarvosta. Tavaran 
maahantuonnissa, jossa vero lasketaan tavaran 
liikevaihtoverottomasta arvosta, liikevaihtove
ro on 19,05 prosenttia tullausarvosta. Maahan
tuonnissa suoritettavan liikevaihtoveron mää
rästä säädetään liikevaihtoverolain 27 §:n 1 
momentissa (10/86). Liikevaihtoverolain 
16 §:n 2 momentin mukaan liikevaihtovero on 
19,05 prosenttia myös silloin, kun liikevaihto
veroa suoritetaan liikevaihtoverolain 6 §:n 2 
momentin nojalla ulkomaalaisen Suomessa te
kemistä työsuorituksista. 

Hallitus on 17 päivänä maaliskuuta 1989 
toteuttanut revalvaatioratkaisun, joka hidastaa 
inflaatiokehitystä ja edesauttaa osaltaan talou
dellisen kehityksen tasapainottumista. Reval
vaatiosta aiheutuvan kulutusmahdollisuuksien 
kasvun vähentämiseksi liikevaihtoveroa ehdo
tetaan korotettavaksi puolella prosenttiyksiköl
lä. Liikevaihtoveron korotus olisi voimassa 1 
päivästä kesäkuuta 1989 alkaen 30 päivään 
marraskuuta 1989 saakka. 

Liikevaihtoveron korottaminen puolella pro
senttiyksiköllä ei nosta maito- ja lihatuotteiden 
hintoja, koska maidosta ja lihasta tehtävä 
korotettu alkutuotevähennys poistaa maito- ja 
lihatuotteiden liikevaihtoverorasituksen. Mui
den elintarvikkeiden hintojen nousu jää vähäi-
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seksi, koska peruselintarvikkeista saa tehdä 
yhdenkertaisen alkutuotevähennyksen. Alku
tuotevähennyksen vuoksi alkutuotteen osuus 
elintarvikkeen hinnasta jää verottomaksi ja 
vero rasittaa vain elintarvikkeen jakelukustan
nuksia ja kaupan myyntipalkkiota. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Liikevaihtoveron väliaikainen korotus lisää 
liikevaihtoveron tuottoa noin 600 miljoonalla 
markalla. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 68 §:n mukaisessa yhdeltä vuodelta 
kannettavaa veroa koskevassa säätämisjärjes
tyksessä. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 1989. Laki olisi voimassa 30 
päivään marraskuuta 1989 saakka. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun 
liikevaihtoverolain 16 § ja 27 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 16 § 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (945/82) ja 27 §:n 1 
momentti 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (10/86), näin kuuluviksi: 

16 § 
Veron määrä on 16,5 prosenttia myynnin 

verotusarvosta. 
Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta

pauksessa vero on 19,76 prosenttia siitä mää
rästä, jolla verovelvollista on työstä veloitettu. 

27 § 
Veron maara on 19,76 prosenttia maahan 

tuodun tavaran tullausarvolain (906/80) nojal
la määrätystä tullausarvosta. Sellaisesta tava
rasta, jonka tullausarvoa määritettäessä on 
otettava huomioon tullausarvolain 10 a §, ve
ron määrä lasketaan kuitenkin siitä arvosta, 
mikä tullausarvo olisi, jos mainittua lainkoh
taa ei sovellettaisi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuu
ta 1989 ja on voimassa 30 päivään marraskuu
ta 1989 saakka. 

Tätä lakia sovelletaan, milloin myyty tavara 
on toimitettu, telepalvelu tehty tai tavara luo
vutettu tullivalvonnasta taikka otettu käytettä
väksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain 
voimassaoloaikana. 

Verovelvollinen, jota on laskutettu tai muu
toin veloitettu tämän lain voimassaoloaikana 
tavaroista, jotka on toimitettu hänelle ennen 

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989 

tämän lain voimaantuloa, saa liikevaihtovero
lain (532/63), eräitä tuotannollisia investointe
ja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverola
kiin annetun lain (875/82), energiainvestointien 
liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 
(547 /86) sekä eräitä elintarvikkeita koskevista 
poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun 
lain (915/78) säännöksistä poiketen vähentää 
myyntinsä verotusarvoa laskiessaan tämän lain 
voimassaoloaikana vain määrän, joka vastaa 
kuuttatoista kuudettatoista ja puolta (16/16,5) 
osaa sanottujen säännösten mukaisen vähen
nyksen määrästä. Vastaavasti saa verovelvolli
nen, jota on laskutettu tai veloitettu tämän lain 
voimassaolon päättymisen jälkeen tavaroista, 
jotka on toimitettu hänelle tämän lain voimas
saoloaikana vähentää määrän, joka vastaa 
kuuttatoista ja puolta kuudettatoista (16,5/16) 
osaa vähennyksen määrästä. 

Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta 
ennen tämän lain voimaantuloa, mutta tullattu 
sen voimassaoloaikana, vähennysoikeus on 
edellä 3 momentissa säädetyin tavoin kuusitois
ta kuudettatoista ja puolta osaa (16/16,5) ja 
jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta tä
män lain voimassaoloaikana, mutta tullattu 
tämän lain voimassaolon jälkeen, kuusitoista 
ja puoli kuudettatoista (16,5/16) osaa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun 
liikevaihtoverolain 16 § ja 27 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 16 § 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (945/82) ja 27 §:n 1 
momentti 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (10/86), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

16 § 
Veron määrä on 16 prosenttia myynnin vero

tusarvosta. 
Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta

pauksessa vero on 19,05 prosenttia siitä mää
rästä, jolla verovelvollista on työstä veloitettu. 

27 § 
Veron määrä on 19,05 prosenttia maahan 

tuodun tavaran tullausarvolain (906/80) nojal
la määrätystä tullausarvosta. Sellaisesta tava
rasta, jonka tullausarvoa määritettäessä on 
otettava huomioon tullausarvolain 10 a §, ve
ron määrä lasketaan kuitenkin siitä arvosta, 
mikä tullausarvo olisi, jos mainittua lainkoh
taa ei sovellettaisi. 

Ehdotus 

16 § 
Veron määrä on 16,5 prosenttia myynnin 

verotusarvosta. 
Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta

pauksessa vero on 19,76 prosenttia siitä mää
rästä, jolla verovelvollista on työstä veloitettu. 

27 § 
Veron maara on 19,76 prosenttia maahan 

tuodun tavaran tullausarvolain (906/80) nojal
la määrätystä tullausarvosta. Sellaisesta tava
rasta, jonka tullausarvoa määritettäessä on 
otettava huomioon tullausarvolain 10 a §, ve
ron määrä lasketaan kuitenkin siitä arvosta, 
mikä tullausarvo olisi, jos mainittua lainkoh
taa ei sovellettaisi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuu
ta 1989 ja on voimassa 30 päivään marraskuu
ta 1989 saakka. 

Tätä lakia sovelletaan, milloin myyty tavara 
on toimitettu, telepalvelu tehty tai tavara luo
vutettu tullivalvonnasta taikka otettu käytettä
väksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain 
voimassaoloaikana. 

Verovelvollinen, jota on laskutettu tai muu
toin veloitettu tämän lain voimassaoloaikana 
tavaroista, jotka on toimitettu hänelle ennen 
tämän lain voimaantuloa, saa liikevaihtovero
lain (532/63), eräitä tuotannollisia investointe
ja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverola
kiin annetun lain (875/82), energiainvestointien 
liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 
(547 /86) sekä eräitä elintarvikkeita koskevista 
poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun 
lain (915178) säännöksistä poiketen vähentää 
myyntinsä verotusarvoa laskiessaan tämän lain 
voimassaoloaikana vain määrän, joka vastaa 
kuuttatoista kuudettatoista ja puolta (161 16,5) 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

osaa sanottujen säännösten mukaisen vähen
nyksen määrästä. Vastaavasti saa verovelvolli
nen, jota on laskutettu tai veloitettu tämä lain 
voimassaolon päättymisen jälkeen tavaroista, 
jotka on toimitettu hänelle tämän lain voimas
saoloaikana vähentää määrän, joka vastaa 
kuuttatoista ja puolta kuudettatoista (16,5116) 
osaa vähennyksen määrästä. 

Jos tavara on /uovutettu tullivalvonnasta 
ennen tämän lain voimaantuloa, mutta tullattu 
sen voimassaoloaikana, vähennysoikeus on 
edellä 3 momentissa säädetyin tavoin kuusitois
ta kuudettatoista ja puolta osaa (16/16,5) ja 
jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta tä
män lain voimassaoloaikana, mutta tullattu 
tämän lain voimassaolon jälkeen, kuusitoista 
ja puoli kuudettatoista (16,5/ 16) osaa. 


