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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain 10 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maahan tuoduista tavaroista kannetaan ta
sausveroa, joka määrältään vastaa maassa val
mistettuja tuotteita keskimäärin rasittavaa pii
levää veroa. Nykyisen tasausverolain voimassa
oloaika päättyy vuoden 1989 lopussa, minkä 

vuoksi lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jat
kettavaksi vuoden 1990 loppuun. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 1990 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Nykyinen tilanne 

Suomen nykyinen liikevaihtoverojärjestelmä 
poikkeaa useimpien muiden Länsi-Euroopan 
maiden soveltamasta arvonlisäverojärjestel
mästä erityisesti siinä suhteessa, että tuotanto
toiminnassa käytettävien tuotantopanosten ja 
investointitavaroiden hintoihin sisältyvä liike
vaihtovero ei ole täysimääräisesti poistettavissa 
vähennysjärjestelmän kautta. Tämän johdosta 
liikevaihtovero kertaantuu ja suomalaisista 
tuotteista kannetaan enemmän liikevaihtoveroa 
kuin pelkkä liikevaihtoveroprosentti osoittaa. 
Tämä heijastuu Suomessa valmistettujen tava
roiden hintoihin niin kotimarkkinoilla kuin 
vientimarkkinoilla. Vastaavaa ongelmaa ei syn
ny, mikäli tuotantopanoksiin sisältyvä liike
vaihtovero olisi täysimääräisesti vähennyskel
poinen, kuten se on yleensä arvonlisäverojär
jestelmää soveltavissa maissa. 

Jotta Suomen verotusjärjestelmä ei asettaisi 
tuontitavaroita verotuksellisesti edullisempaan 
asemaan kuin kotimaassa valmistetut tavarat, 
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on tuontitavaroista kannettu vuodesta 1971 
alkaen tasausveroa. Tasausvero vaihtelee 1,0 
prosentista 4,6 prosenttiin ollen keskimäärin 
2,0 prosenttia tuontihinnasta. Nykyisen tasaus
verolain (922171) voimassaoloaikaa on jatkettu 
vuosittain, viimeksi vuoden 1989 alusta (1106/ 
88). 

Tasausveron piiriin kuuluu noin 45 prosent
tia tuonnista. Muu osa tuonnista on vapautettu 
verosta eri perustein. Suoraan tasausverolaissa 
olevan nimikeluettelon perusteella verotonta 
on vuosittain noin 30 miljardin markan arvoi
nen tuonti. Tähän ryhmään kuuluvat muun 
muassa öljytuotteet, kivihiili ja jalostamatto
mat maataloustuotteet. Tasausverosta on lisäk
si vapautettu tullihallituksen päätöksillä ne 
teollisessa tuotantotoiminnassa käytettävät ta
varat, joita vastaavia tavaroita ei Suomessa 
valmisteta. Tämän tuonnin arvo on vuosittain 
noin 10 miljardia markkaa. Lisäksi tietyt vien
titavaran valmistukseen käytettävät tavarat, ar
voltaan noin 5 miljardia markkaa, on vapau
tettu tasausverosta. 

Vuoden 1988 lokakuussa laki muuttui siten, 
että teollisuuden tuotannossa käytettävät 
raaka-aineet, tuotantotarvikkeet ja investointi-
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tavarat voidaan vapauttaa tasausverosta, mikä
li verosta vapauttaminen ei aiheuta haittaa 
kotimaiselle tuotannolle. Tämän muutoksen 
arvioidaan vapauttavan tasausveron piiristä 
noin 5 miljardin markan arvoisen tuonnin. 
Muutos vähentää tasausveron tuottoa noin 100 
miljoonalla markalla vuodessa. 

Tasausveroa kannettiin 938 miljoonaa mark
kaa vuonna 1988. Tasausverollisesta tuonnista 
tasausveroa kertyi 73 prosenttia raaka-aineista, 
tuotantotarvikkeista ja investointitavaroista 
sekä 27 prosenttia kulutustavaroista. 

Vaikka Suomen liikevaihtoverojärjestelmää 
on kehitetty vähemmän kertaautuvaan suun
taan, aiheutuu nykyisestä järjestelmästä yli
määräinen verorasitus kotimaiselle tuotannol
le. Piilevän veron määrässä tapahtuvat muu
tokset on pyrittävä ottamaan huomioon ta
sausveromäärissä. Tasausveron kantamisesta 
voidaan luopua kokonaan vasta silloin, kun 
piilevää veroa ei enää sanottavasti muodostu. 

1.2. Voimassaoloajan jatkaminen 

Nykyisen lain voimassaoloaika päättyy vuo
den 1989 lopussa. Koska tasausveron perus
teena olevaan liikevaihtoverotukseen ei ole teh
ty sellaisia muutoksia, jotka muuttaisivat mer
kittävästi piilevän veron määrää vuonna 1990, 
tulisi tasausverosta annetun lain voimassaolo
aikaa jatkaa vuodella. Tämän vuoksi lain 

10 §:n voimassaolosäännöstä ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että lakia sovelletaan vuoden 
1990 aikana tullivalvonnasta luovutettuihin ta
varoihin. 

Vuoden 1989 alussa voimaan tullut inves
tointien liikevaihtoverohuojennuksen korotus 
80 OJo:sta 90 OJo:iin alentaa kertaantuvan veron 
määrää noin 0,06 prosenttiyksikköä. Koska 
toisaalta liikevaihtoverokannan korotus lisää 
kertaantuvan veron määrää, ei tasausveromää
riä ole perusteltua muuttaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Tasausveroa arvioidaan kertyvän vuonna 
1990 noin 1 050 miljoonaa markkaa. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki olisi saatettava voimaan 1 
päivästä tammikuuta 1990. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä, jota on noudatettava säädettäessä kan
nettavaksi veroa yhdeltä vuodelta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tasausverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausvero
lain 10 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1106/88), näin 
kuuluvaksi: 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka 
luovutetaan tullivalvonnasta lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 1 
päivää tammikuuta 1991. 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
tasausverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausvero
lain 10 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1106/88), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka 
luovutetaan tullivalvonnasta lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 1 
päivää tammikuuta 1990. 

Ehdotus 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1972. Sitä sovelletaan tavaraan, joka 
luovutetaan tullivalvonnasta lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen, kuitenkin ennen 1 
päivää tammikuuta 1991. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 


