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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 
muuttamisesta annetun lain 3 a ja 18 a §:n muuttamisesta sekä 
laiksi energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun 
lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että maakaasun lie
vempää verotusta jatkettaisiin kymmenellä 
vuodella. Esityksessä ehdotetaan myös, että 

suuret lauhdutusvoimalaitokset säädettäisiin 
liikevaihtoverotuksessa vähennyskelpoisiksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
niiden tultua hyväksytyiksi ja vahvistetuiksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Maakaasun tuontihintavähennys 

Energiaverotus uudistettiin 11 päivänä hei
näkuuta 1986 annetulla lailla (544/86) säätä
mällä energiahyödykkeet liikevaihtoverollisik
si. Energiapoliittisista syistä maakaasun maa
hantuonti säädettiin kuitenkin verottomaksi. 
Maakaasun maahantuoja saa lisäksi vähentää 
maakaasun verottoman ostohinnan, mikä mer
kitsee liikevaihtoverojärjestelmän kautta an
nettavaa tukea maakaasun maahantuojalle ja 
maakaasua käyttäville verovelvollisille. 

Maakaasun maahantuonnin verottomuudes
ta säädetään liikevaihtoverolain 3 a §:ssä. 
Maakaasun verottoman ostohinnan vähennys
oikeudesta eli tuontihintavähennyksestä sääde
tään liikevaihtoverolain 18 a §:ssä. Liikevaih
toverolain muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännöksen 1 momentin mukaan lii
kevaihtoverolain 3 a ja 18 a § ovat voimassa 
vuoden 1991 loppuun. 

Maakaasun tuontihintavähennyksen tarkoi
tuksena on säilyttää maakaasun kilpailuasema 

390484P 

kivihiileen ja öljyyn verrattuna. Tuontihintavä
hennys merkitsee 16 prosentin eli vuosittain 
noin 80-100 miljoonan markan tukea maa
kaasun tuonnille. 

Maakaasun hintakilpailukyvyn turvaamisek
si ehdotetaan, että maakaasun lievempää vero
tusta jatketaan kymmenellä vuodella eli vuo
den 2001 loppuun. Kun nykyisten säännösten 
voimassaoloaika päättyy vuoden 1991 lopussa, 
maakaasua koskevien säännösten voimassaolo
aikaa jatkettaisiin vuosiksi 1992-2001. Voi
massaoloajan jatkaminen jo tässä vaiheessa 
selkeyttää maakaasun käyttöä harkitseville lä
hivuosia koskevan tilanteen. 

1.2. Lauhdutusvoimalaitokset 

Energiainvestointien vähennysoikeudesta 
säädetään energiainvestointien liikevaihtovero
vähennyksistä annetussa laissa (547 /86), joka 
on voimassa vuoden 1995 loppuun. Vähennys
kelpoiset rakennukset on lueteltu lain 2 §:n 1 
momentissa. Lainkohdan mukaan vähennys
kelpoisia ovat vain tietyt, laissa erikseen mai
nitut uusinvestoinnit. Vähennysoikeuksien ra-
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joituksilla on pyritty edistämään sähkön ja 
lämmön yhteistuotantoa sekä kotimaisten polt
toaineiden käyttöä. 

Energiainvestointien liikevaihtoverovähen
nyksistä annetun lain 2 §:n 1 momentin 4 
kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää 
75 prosenttia liikevaihtoverolaissa tarkoitetussa 
liiketoiminnassa käyttämänsä uuden voimalai
toksen ostohinnasta, jos voimalaitos käyttää 
sähkön tuottamiseen pääasiallisesti liikevaihto
verolain 3 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoi
tettuja kotimaisia polttoaineita. Muuta poltto
ainetta käyttävät lauhdutusvoimalaitokset ei
vät ole liikevaihtoverotuksessa vähennyskelpoi
sia. 

Tällä hetkellä olisi energiapoliittisesti tarkoi
tuksenmukaista edistää sähkön tuotantokapa
siteettia lisääviä hankkeita. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että sähköteholtaan suuret voimalai
tokset säädettäisiin liikevaihtoverotuksessa vä
hennyskelpoisiksi. Sähköteholtaan suuret voi
malaitokset määriteltäisiin samalla lailla kuin 
sähköasetuksen 26 §:ssä (281189). Voimalaitos 
olisi liikevaihtoverotuksessa vähennyskelpoi
nen, jos samalla kertaa rakennettavien gene
raattoreiden nimellisteho on yhteensä vähin
tään 250 megawattia. 

1.3. Muut muutokset 

Energiainvestointien liikevaihtoverovähen
nyksistä annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentissa 
säädetään liikevaihtoverotoimistolle annetta
vista lausunnoista. Koska liikevaihtoverotoi
mistot on vuoden 1989 alusta lakkautettu ja 
niiden tehtävät on siirretty lääninverovirastoil
le, energiainvestointien liikevaihtoverovähen-

1. 

nyksistä annettua 3 §:n 2 ja 3 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi vastaavalla tavalla. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Maakaasun tuontihintavähennyksen talou
dellinen vaikutus riippuu maakaasun tuonti
hinnoista ja määristä. Nykyisillä hinnoilla ja 
kulutusarvioma tuontihintavähennys merkitsee 
vuosittain noin 100 miljoonan markan vero
tuen jatkumista ja vastaavan suuruista lasken
nallista verotulojen menetystä. 

Energiainvestointien vähennysoikeuden laa
jentaminen ei alenna liikevaihtoveron tuottoa 
verrattuna siihen tilanteeseen, että lauhdutus
voimalaitoksia ei rakenneta. Laskennallisesti 
vähennysoikeuden laajentaminen merkitsee lä
hivuosina arviolta noin 250 miljoonan markan 
verotulojen menetystä. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksissa ei ole kysymys uu
desta tai lisätystä verosta, lakiehdotukset olisi 
käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mu
kaisessa säätämisjärjestyksessä. 

4. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
niiden tultua hyväksytyiksi ja vahvistetuiksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
liikevaihtoverolain muuttamisesta annetun lain 3 a ja 18 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan liikevaihtoverolain muuttamisesta 11 päivänä 
heinäkuuta 1986 annetun lain (544/86) 3 a ja 18 a § näin kuuluviksi: 

3 a § 
Maakaasun maahantuonti on verotonta 1 

päivän elokuuta 1986 ja 31 päivän joulukuuta 
2001 välisenä aikana. 

18 a § 
Myynnin verotusarvoa laskettaessa verovel-

vollinen saa vähentää 1 päivän elokuuta 1986 
ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana 
maahantuomansa maakaasun ostohinnan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksis
tä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (547/86) 2 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 3 §:n 2 ja 3 
momentti näin kuuluviksi: 

2 § 
Verovelvollinen saa vähentää 75 prosenttia 

liikevaihtoverolaissa (532/63) tarkoitetussa lii
ketoiminnassa käyttämiensä seuraavien uusien 
rakennuksien tai pysyvien rakenneimien (ra
kennusinvestointi) ostohinnoista: 

4) sähköä tuottava voimalaitos, jonka sa
malla kertaa rakennettavien generaattoreiden 
nimellisteho on yhteensä vähintään 250 mega
wattia, tai pääasiallisesti liikevaihtoverolain 
3 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoitetulla 
polttoaineelia käytettäväksi tarkoitettu muu 
sähköä tuottava voimalaitos; sekä 

3 § 

Edellä 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetun rakennusinvestoinnin sekä siihen 
kuuluvan 5 kohdassa tarkoitetun rakennuksen 
tai pysyvän rakennelman samoin kuin niihin 
kuuluvien kone- ja laiteinvestointien vähennys
oikeuden edellytyksenä on se, että verovelvolli
nen esittää Iääninverovirastolie kauppa- ja 
teollisuusministeriön lausunnon siitä, onko in
vestointi sellainen, jota 2 §:ssä tarkoitetaan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa läänin
veroviraston tai verovelvollisen pyynnöstä lau
sunnon myös siitä, onko investoinnin käyttö
tarkoitus muuttunut. 

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lain 2 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan 
niihin rakennusinvestointeihin, joiden rakenta
miseen on ryhdytty tämän lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen. Jos rakennusinvestoin
ti valmistuu myöhemmin kuin 31 päivänä jou
lukuuta 1995, sen tämän lain mukaisesti vähen
nettävästä ostohinnasta ei saa vähentää sitä 
osaa, joka sen mukaan, mitä liikevaihtoverosta 
on säädetty, tulisi vähennettäväksi myynnin 
verotusarvoa viimeksi mainitun päivän jälkei
seltä ajalta laskettaessa. 

Energiainvestointien liikevaihtoverovähen
nyksistä annetun lain 2 §:n 3 momenttia (1112/ 
88) sovelletaan edellä 2 momentissa tarkoitet
tuihin rakennusinvestointeihin kuuluviin konei
siin ja laitteisiin, jotka on toimitettu tai luovu
tettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen 
oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on 
ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitar
koitukseen tämän lain voimaantulopäivänä tai 
sen jälkeen, sekä niihin edellä mainittuihin 
koneisiin ja laitteisiin kohdistuviin työsuorituk
siin, jotka on aloitettu lain voimaantulopäivä
nä tai sen jälkeen. Jos koneen tai laitteen 
toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on 
joulukuun 31 päivän 1995 päättyessä kesken, 
sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, 
jotka on toimitettu asennuspaikalle ennen vii
meksi mainitun päivän päättymistä, sekä työ
suorituksen siihen osaan, joka on tapahtunut 
ennen mainitun päivän päättymistä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

1. 
Laki 

liikevaihtoverolain muuttamisesta annetun lain 3 a ja 18 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan liikevaihtoverolain muuttamisesta 11 päivänä 
heinäkuuta 1986 annetun lain (544/86) 3 a ja 18 a § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 a § 
Verotonta on maakaasun maahantuonti. 

18 a § 
Myynnin verotusarvoa laskettaessa verovel

vollinen saa vähentää maahantuomansa maa
kaasun ostohinnan. 

2. 

Ehdotus 

3 a § 
Maakaasun maahantuonti on verotonta 1 

päivän elokuuta 1986 ja 31 päivän joulukuuta 
2001 välisenä aikana. 

18 a § 
Myynnin verotusarvoa laskettaessa verovel

vollinen saa vähentää 1 päivän elokuuta 1986 
ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana 
maahantuomansa maakaasun ostohinnan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksis
tä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (547 /86) 2 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 3 §:n 2 ja 3 
momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Verovelvollinen saa vähentää 75 prosenttia 

liikevaihtoverolaissa (532/63) tarkoitetussa lii
ketoiminnassa käyttämiensä seuraavien uusien 
rakennuksien tai pysyvien rakenneimien (ra
kennusinvestointi) ostohinnoista: 

4) pääasiallisesti liikevaihtoverolain 3 §:n 1 
momentin b kohdassa tarkoitetulla polttoai
neelia käytettäväksi tarkoitettu muu sähköä 
tuottava voimalaitos; sekä 

4) sähköä tuottava voimalaitos, jonka sa
malla kertaa rakennettavien generaattoreiden 
nimellisteho on yhteensä vähintään 250 mega
wattia, tai pääasiallisesti liikevaihtoverolain 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Edellä 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetun rakennusinvestoinnin sekä siihen 
kuuluvan 5 kohdassa tarkoitetun rakennuksen 
tai pysyvän rakennelman samoin kuin niihin 
kuuluvien kone- ja laiteinvestointien vähennys
oikeuden edellytyksenä on se, että verovelvolli
nen esittää liikevaihtoverotoimistolle kauppa
ja teollisuusministeriön lausunnon siitä, onko 
investointi sellainen, jota 2 §:ssä tarkoitetaan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa liike
vaihtoverotoimiston tai verovelvollisen pyyn
nöstä lausunnon myös siitä, onko investoinnin 
käyttötarkoitus muuttunut. 

3 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoitetulla 
polttoaineelia käytettäväksi tarkoitettu muu 
sähköä tuottava voimalaitos; sekä 

Edellä 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetun rakennusinvestoinnin sekä siihen 
kuuluvan 5 kohdassa tarkoitetun rakennuksen 
tai pysyvän rakennelman samoin kuin niihin 
kuuluvien kone- ja laiteinvestointien vähennys
oikeuden edellytyksenä on se, että verovelvolli
nen esittää Iääninverovirastolie kauppa- ja 
teollisuusministeriön lausunnon siitä, onko in
vestointi sellainen, jota 2 §:ssä tarkoitetaan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa läänin
veroviraston tai verovelvollisen pyynnöstä lau
sunnon myös siitä, onko investoinnin käyttö
tarkoitus muuttunut. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Lain 2 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan 
niihin rakennusinvestointeihin, joiden rakenta
miseen on ryhdytty tämän lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen. Jos rakennusinvestoin
ti valmistuu myöhemmin kuin 31 päivänä jou
lukuuta 1995, sen tämän lain mukaisesti vähen
nettävästä ostohinnasta ei saa vähentää sitä 
osaa, joka sen mukaan, mitä liikevaihtoverosta 
on säädetty, tulisi vähennettäväksi myynnin 
verotusarvoa viimeksi mainitun päivän jälkei
seltä ajalta laskettaessa. 

Energiainvestointien liikevaihtoverovähen
nyksistä annetun lain 2 §:n 3 momenttia (JIJ2/ 
88) sovelletaan edellä 2 momentissa tarkoitet
tuihin rakennusinvestointeihin kuuluviin konei
siin ja laitteisiin, jotka on toimitettu tai luovu
tettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen 
oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on 
ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitar
koitukseen tämän lain voimaantulopäivänä tai 
sen jälkeen, sekä niihin edellä mainittuihin 
koneisiin ja laitteisiin kohdistuviin työsuorituk
siin, jotka on aloitettu lain voimaantulopäivä
nä tai sen jälkeen. Jos koneen tai laitteen 
toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on 
joulukuun 31 päivän 1995 päättyessä kesken, 
sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, 
jotka on toimitettu asennuspaikalle ennen vii
meksi mainitun päivän päättymistä, sekä työ
suorituksen siihen osaan, joka on tapahtunut 
ennen mainitun päivän päättymistä. 




