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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden investointi
varauslain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalouden inves
tointivarauslakiin lisättäväksi säännös, jonka 
mukaan valtiovarainministeriö voi maksulii
kenteen häiriöiden tai muun erityisen syyn 
johdosta pidentää investointitalletuksen teke-

miselle säädettyä määräaikaa. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja 
laki on vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Maatalouden investointivarauslain (1103/82) 
mukaan maatilataloutta harjoittava verovelvol
linen voi verovuosilta 1983-1991 veroilmoi
tuksessaan tehdä investointivarauksen, jonka 
suuruus on enintään 30 prosenttia maatalou
den puhtaasta tulosta ennen investointivarauk
sen tekemistä. Investointivarauksen enimmäis
määrä on 40 000 markkaa ja vähimmäismäärä 
10 000 markkaa. Investointivarauksen tehneen 
verovelvollisen on tehtävä investointitalletus 
rahalaitokseen erityiselle tätä tarkoitusta var
ten avatulle tilille. lnvestointitalletuksen suu
ruus on 50 prosenttia investointivarauksen 
määrästä. Talletus on tehtävä viimeistään vero
vuotta seuraavan maaliskuun 1 päivänä. 

Pankkialan työtaistelutoimenpiteiden joh
dosta pankit Postipankkia lukuun ottamatta 
eivät ole helmikuun alusta lähtien olleet avoin
na. Tämän vuoksi talletuksen tekeminen maa
tilataloutta harjoittavien yleisimmin käyttämiin 
rahalaitoksiin ei ole ollut mahdollista. 

Maatalouden investointivarauslaissa oleva 
talletuksen tekemiselle säädetty määräaika ei 
ole sellainen, että se voitaisiin palauttaa lailli-
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sen esteen tai muun erittäin painavan syyn 
vuoksi ylimääräisestä muutoksenhausta hallin
toasioisssa annetun lain (200/66) mukaan. Jos 
pankkitoimihenkilöiden työtaistelutoimenpide 
ei pääty ennen maaliskuun 1 päivää, menettä
vät useimmat maatilatalouden harjoittajat 
mahdollisuuden investointivarauksen tekemi
seen. 

Kun ei ole pidettävä kohtuullisena, että maa
tilatalouden harjoittajat menettävät mahdolli
suuden investointivarauksen tekemiseen heistä 
riippumattomista syistä, ehdotetaan maatalou
den investointivarauslakiin lisättäväksi sään
nös, jonka mukaan valtiovarainministeriö voi 
pidentää maksuliikenteen häiriöiden tai muun 
erityisen syyn johdosta investointitalletuksen 
tekemiselle säädettyä määräaikaa. Tämänsisäl
töinen uusi 3 momentti ehdotetaan lisättäväksi 
lain 4 §:ään. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
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3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on 
sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. 

4. Säätämisjärjestys 

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

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatalouden investointivarauslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden 
investointivarauslain (1103/82) 4 §:ään uusi näin kuuluva 3 momentti: 

4§ 

Maksuliikenteen häiriöiden tai muun erityi
sen syyn johdosta valtiovarainministeriö voi 
pidentää 2 momentissa tarkoitettua määräai
kaa. 

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
maatalouden investointivarauslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden 
investointivarauslain (1103/82) 4 §:ään uusi näin kuuluva 3 momentti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4§ 

Maksuliikenteen häiriöiden tai muun erityi
sen syyn johdosta valtiovarainministeriö voi 
pidentää 2 momentissa tarkoitettua määräai
kaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 




