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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 
18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuotien, nahko
jen ja nahkatuotteiden maastaviennin yhtey
dessä ei tarvitsisi suorittaa liikevaihtoveroa teu-

raseläimestä tehdyn alkutuotevähennyksen pe
rusteella. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Liikevaihtoverolain (532/63) 18 §:n 1 mo
mentin b kohdan mukaan verovelvollinen saa 
vähentää teurastamista varten hankitun, liike
vaihtoverolain 3 §:n 1 momentin d kohdassa 
mainitun eläimen verouoman ostohinnan. 
Eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista 
liikevaihtoverolakiin annetun lain 3 §:n (443/ 
80) mukaan teuraseläimen verottoman ostohin
nan saa vähentää puolitoistakertaisena. Verot
toman ostohinnan vähennysoikeus merkitsee 
liikevaihtoverotuksen kautta annettua verotu
kea. 

Teurastamot laskevat eläimen ostohinnan 
teuraspainon perusteella ilman vuotaa, nahkaa 
ja sisälmyksiä. Vuota ja nahka sisältyvät kui
tenkin tuottajalle maksettuun hintaan, joten 
alkutuotevähennys katsotaan tehdyn myös nii
den osalta. 

Alkutuotevähennyksen vuoksi teuraseläimes
tä valmistettujen tuotteiden vientihintaan jäisi 
ilman erityisiä järjestelyjä kotimaan kuluttaja
hintojen alentamiseksi annettua verotukea. Sa
ma on tilanne myös muiden alkutuotevähen
nysjärjestelmän piiriin kuuluvien elintarvikkei
den osalta. Verotuen estämiseksi maastaviejä 
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on liikevaihtoverolain 18 §:n 2 momentin ja 
eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista 
liikevaihtoverolakiin annetun lain 6 §:n sään
nöksillä velvoitettu suorittamaan liikevaihtove
roa tehdyn alkutuotevähennyksen määrästä. 

Maatalouden ylituotantotuotteiden maasta 
viennin yhteydessä tehdyn alkutuotevähennyk
sen määrästä ei ole kuitenkaan suoritettava 
liikevaihtoveroa, koska alkutuotevähennyksen 
kautta saatu verotuki otetaan huomioon varsi
naisen vientituen määrässä. Maatalouden yli
tuotantotuotteita on esimerkiksi liha sellaise
naan. Lihasta tehdystä korotetusta alkutuote
vähennyksestä on siten suoritettava liikevaihto
veroa vain silloin, kun maasta viedään lihaja
losteita, lihaa tai eläimenosia sisältäviä tuottei
ta, teuraseläinten vuotia, nahkoja tai nahasta 
valmistettuja tavaroita, esimerkiksi jalkineita. 

Tehdyn alkutuotevähennyksen määrän sel
vittäminen on usein vaikeaa. Tämän vuoksi 
liikevaihtoverolain 18 §:n 4 momentissa on 
säädetty, että valtiovarainministeriö voi mää
rättyjen tavaroiden tai tavararyhmien osalta 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan vähen
nys lasketaan. Valtiovarainministeriö on vii
meksi antanut tällaisen päätöksen 30 päivänä 
joulukuuta 1987 (1333/87). Päätöksessä ilmoi
tetaan tehdyn vähennyksen suuruus prosenttei-
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na tavaran myyntihinnasta. Lihan prosentiksi 
on vahvistettu 125 o/o myyntihinnasta. Vuodille 
ja nahoille ei ole vahvistettu omaa prosenttilu
kua, vaan niistä katsotaan tehdyn samansuu
ruinen alkutuotevähennys kuin lihasta eli vuo
tien ja nahkojen prosenttiluku on 125 % 
myyntihinnasta. Jalkineiden prosenttiluvuksi 
on vahvistettu 5 % myyntihinnasta. 

Lihan korotetun alkutuotevähennyksen tar
koituksena on alentaa lihan kotimaan kulutta
jahintoja. Vuotien, nahkojen ja nahasta val
mistettujen tavaroiden maastaviennin yhtey
dessä joudutaan kuitenkin suorittamaan liike
vaihtoveroa teuraseläimestä tehdyn alkutuote
vähennyksen perusteella, vaikka vuotien ja 
nahkojen hinnassa ei olisi alkutuotevähennyk
sen kautta saatua verotukea. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
vuotien, nahkojen ja nahasta valmistettujen 
tavaroiden maastaviennin yhteydessä ei tarvit
sisi suorittaa liikevaihtoveroa teuraseläimestä 
tehdyn alkutuotevähennyksen perusteella. Eh
dotettu muutos merkitsee nykytilanteeseen ver
rattuna vuotien, nahkojen ja nahasta valmis
tettujen tavaroiden maastaviennille noin 10 
miljoonan markan verohelpotusta vuodessa. 
Muutos merkitsee samalla sitä, että teuraseläi
mestä alkutuotevähennyksen kautta saadun ve
rotuen katsotaan kokonaisuudessaan kohdistu
van eläimen muihin osiin. Ehdotettu muutos ei 
kuitenkaan lisää veron tuottoa samassa mää-

rin, koska lihasta sellaisenaan ei jouduta maas
taviennin yhteydessä suorittamaan veroa teh
dyn alkutuotevähennyksen määrästä. Ehdotet
tu muutos merkitsee siten verotulojen vähene
mistä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotettu muutos vähentää liikevaihtoveron 
tuottoa arviolta noin 10 miljoonalla markalla 
vuodessa. 

3. Säätämisjärjestys 

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

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 



1989 vp. - HE n:o 72 3 

Laki 
liikevaihtoverolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihto
verolain (532/63) 18 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa 
laissa (533/82), näin kuuluvaksi: 

18 § 

Milloin tavaraa, jonka ostohinta on 1 mo
mentin mukaan vähennetty, on sellaisenaan tai 
muuhun tavaraan sisältyvänä viety maasta tai 
käytetty sellaisen 4 §:ssä tarkoitetun tavaran 
valmistamiseen, joka sitten on myyty saman 
vähennyksen tekemiseen oikeutetulle tai sille, 
joka ei ole verovelvollinen, taikka jonka alku
peräinen valmistaja on ottanut käytettäväksi 
muuhun kuin myyntitarkoitukseen, maastavie
jän, myyjän tai alkuperäisen valmistajan on 
suoritettava veroa tehdyn vähennyksen mää
rästä. Tämän pykälän 1 momentin b kohdan 
nojalla tehdyn vähennyksen määrästä on kui
tenkin suoritettava veroa vain silloin, kun 

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989 

maasta viedään eläimen muita osia kuin vuotia 
tai nahkoja sellaisinaan tai muuhun tavaraan 
sisältyvinä. Milloin vähennyksen määrä on vä
hemmän kuin kolme prosenttia maastavietävän 
tuotteen myyntihinnasta tai milloin maasta vie
dään meijerivoita, juustoa, rasvaista maitojau
hetta, kananmunia, kananmunamassaa, viljaa 
tai lihaa sellaisenaan ja maastaviejälle makse
taan hinnanerokorvausta, ei veroa tehdyn al
kutuotevähennyksen määrästä ole myöskään 
suoritettava. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihto
verolain (532/63) 18 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa 
laissa (533/82), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 

Milloin tavaraa, jonka ostohinta on 1 mo
mentin mukaan vähennetty, on sellaisenaan tai 
muuhun tavaraan sisältyvänä viety maasta tahi 
käytetty sellaisen 4 §:ssä tarkoitetun tavaran 
valmistamiseen, joka sitten on myyty saman 
vähennyksen tekemiseen oikeutetulle tai sille, 
joka ei ole verovelvollinen, taikka jonka alku
peräinen valmistaja on ottanut käytettäväksi 
muuhun kuin myyntitarkoitukseen, maastavie
jän, myyjän tai alkuperäisen valmistajan on 
suoritettava veroa tehdyn vähennyksen mää
rästä. Milloin vähennyksen määrä on vähem
män kuin kolme prosenttia maastavietävän 
tuotteen myyntihinnasta tai milloin maasta vie
dään meijerivoita, juustoa, rasvaista maitojau
hetta, kananmunia, kananmunamassaa, viljaa 
tai lihaa sellaisenaan ja maastaviejälle makse
taan hinnanerokorvausta, ei veroa tehdyn al
kutuotevähennyksen määrästä kuitenkaan ole 
suoritettava. 

Milloin tavaraa, jonka ostohinta on 1 mo
mentin mukaan vähennetty, on sellaisenaan tai 
muuhun tavaraan sisältyvänä viety maasta tai 
käytetty sellaisen 4 §:ssä tarkoitetun tavaran 
valmistamiseen, joka sitten on myyty saman 
vähennyksen tekemiseen oikeutetulle tai sille, 
joka ei ole verovelvollinen, taikka jonka alku
peräinen valmistaja on ottanut käytettäväksi 
muuhun kuin myyntitarkoitukseen, maastavie
jän, myyjän tai alkuperäisen valmistajan on 
suoritettava veroa tehdyn vähennyksen mää
rästä. Tämän pykälän 1 momentin b kohdan 
nojalla tehdyn vähennyksen määrästä on kui
tenkin suoritettava veroa vain silloin, kun 
maasta viedään eläimen muita osia kuin vuotia 
tai nahkoja sellaisinaan tai muuhun tavaraan 
sisältyvinä. Milloin vähennyksen määrä on vä
hemmän kuin kolme prosenttia maastavietävän 
tuotteen myyntihinnasta tai milloin maasta vie
dään meijerivoita, juustoa, rasvaista maitojau
hetta, kananmunia, kananmunamassaa, viljaa 
tai lihaa sellaisenaan ja maastaviejälle makse
taan hinnanerokorvausta, ei veroa tehdyn al
kutuotevähennyksen määrästä ole myöskään 
suoritettava. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


