
1990 vp. - HE n:o 64 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tulo
verolain, verotuslain 45 §:n ja maatalouden investointivarauslain 
1 ja 12 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että maatilatalouden 
verotukseen tehdyt, vuosilta 1989 ja 1990 toi
mitettavissa verotuksissa voimassa olevat väli
aikaiset muutokset säädetään tuleviksi voi
maan pysyvästi vuodesta 1991 alkaen. 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset koskevat 
pinta-alalisien saattamista veronalaisiksi, maa
talouden irtaimen käyttöomaisuuden enim
mäispoistoprosentin alentamista ja poistojen 
aloittamisajankohdan muuttamista sekä elä
kevakuutusmaksujen ja ryhmähenkivakuutus
maksujen vähennysoikeutta. Yksityiskäyttöön
ottojen ja tulolähdesiirtojen verotusta koskevat 
säännökset ehdotetaan otettaviksi lakiin. 

Näiden lisäksi ehdotetaan maatalouden in
vestointivarausjärjestelmä korvattavaksi ta
sausvarauksella, josta säädettäisiin maatilata
louden tuloverolaissa. Tasausvaraukseen ei liit
tyisi talletusvelvollisuutta, ja se voitaisiin tehdä 
riippumatta aikaisemman varauksen käyttämi
sestä. Vähennyskelpoisen tasausvarauksen 
enimmäismäärä olisi 30 prosenttia maatalou
den puhtaasta tulosta ennen varauksen vähen
tämistä, kuitenkin vähintään 5 000 markkaa ja 
enintään 40 000 markkaa. Tasausvarausta voi
taisiin käyttää kahtena seuraavana verovuote
na samoihin käyttökohteisiin kuin investointi
varaustakin on voitu käyttää. 

Metsäverotusta ehdotetaan muutettavaksi 
väliaikaisesti voimassa olevien lakien nojalla jo 
sovellettavien muutosten lisäksi ottamalla la
kiin useita tuottoperusteiden laskemista ja ve
ronhuojennuksia koskevia säännöksiä. Hak
kuumahdollisuus ehdotetaan otettavaksi huo
mioon tuottoperusteen alentamiseksi ja kunnit
taista kasvunarviota ehdotetaan yhtenäistettä
väksi siten, että se rajoitetaan enintään 90 
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prosentin tasolle ja vähintään 70 prosentin 
tasolle todelliseen kasvuun verrattuna. Pysty
puuston rakenne ehdotetaan otettavaksi vero
kuutiometrin rakenteen perusteeksi. Verokuu
tiometrin keskimääräinen raha-arvo ehdote
taan laskettavaksi kahden viimeksi kuluneen 
hakkuuvuoden hintojen perusteella ja tällöin 
veronalaisen hakkuusäästön ja kotitarvepuun 
arvona pidettäisiin 50 prosenttia markkina
puun arvosta. Erikseen vähennettäviksi ehdote
taan metsätalouden keskeiset menot, kuten 
metsän uudistamisesta ja taimikonhoidosta ai
heutuneet menot, samoin kuin ojitusmenot ja 
metsäautotien rakentamismenot. Metsämaan 
uudistusalojen verovapausjärjestelmä uudiste
taan. Maatalousmaan metsityksen perusteella 
myönnettävästä verovapaudesta ja metsämaan 
uudistusalan nykyisestä veronhuojennuksesta 
luovuttaisiin. Keskimääräisen vähennyksen las
kenta tarkistetaan uusien vähennysten ja eräi
den aikaisemmin erikseen vähennettävien me
nojen, kuten metsätaloussuunnittelun menojen 
ja lannoitemenojen vähentämismenettelyn 
muutoksen johdosta. Ensiharvennusvähennys 
myönnettäisiin edelleen samoin kuin hankinta
työn verovapaus säilytettäisiin. Valtakunnan 
metsien 8. inventoinnin tietojen käyttöönotto 
siirretään siihen, kun inventointi on päättynyt 
koko maassa. Näiden tietojen käyttöönoton 
yhteydessä muutetaan myös metsäverolukujen 
ja verokuutiometrin rakenteen määrityksen ar
viointi kohdistumaan vain veronalaiselle met
sämaalle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1991 alusta lukien, jolloin sitä voitaisiin 
soveltaa vuodelta 1991 toimitettavasta verotuk
sesta alkaen. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Ehdotusten syyt ja asian val
mistelu 

Hallitusohjelman mukainen kokonaisve
rouudistuksen toteuttaminen aloitettiin vuoden 
1989 tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä. 
Tällöin annettiin eduskunnalle hallituksen esi
tys laeiksi maatilatalouden tuloverolain, vero
tuslain 68 a §:n ja tappiontasauksesta tulove
rotuksessa annetun lain 2 ja 4 §:n muuttami
sesta (hall. es. 111/1988 vp.). Esitykseen sisäl
tyvät ehdotukset hallituksen esitykseksi laiksi 
maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta ja 
tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun 
lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta kuitenkin rauke
sivat kolmannessa käsittelyssä. Valtiovarainva
liokunta ehdotti näiden lakiehdotusten hyväk
symistä yksivuotisiksi verolaeiksi muutettuna 
(valtiovarainvaliok. miet. 83 a). Lakia maatila
talouden tuloverolain väliaikaisesta muuttami
sesta (1250/88) ja lakia tappiontasauksesta tu
loverotuksessa annetun lain 2 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta (1252/88) sovelletaan vuodelta 
1989 toimitettavassa verotuksessa. 

Vuoden 1990 tulo- ja menoarvioesityksen 
yhteydessä annettiin eduskunnalle hallituksen 
esitys laeiksi maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta sekä tappiontasauksesta tulove
rotuksessa annetun lain 2 ja 4 §:n muuttami
sesta (hall. es. 113/1989 vp.). Hallituksen esi
tys laiksi maatilatalouden tuloverolain muutta
misesta kuitenkin raukesi kolmannessa käsitte
lyssä. Valtiovarainvaliokunta ehdotti lakiehdo
tuksen hyväksymistä yksivuotiseksi verolaiksi 
muutettuna (valtiovarainvaliok. miet. 77 a). 
Eduskunta hyväksyi lain maatilatalouden tulo
verolain väliaikaisesta muuttamisesta (1340/ 
89), jota sovelletaan vuodelta 1990 toimitetta
vassa verotuksessa. 

Kokonaisverouudistuksen yhteydessä annet
tuun hallituksen esitykseen sisältyvät säännök
set on laadittu valtiovarainministeriön asetta
mien maatilojen veropohjatyöryhmän (työryh
mämuistio 1987: VM 28) ja yritysjärjestelytyö
ryhmän (työryhmämuistio 1988: VM 3) muisti
oissa esitettyjen selvitysten ja ehdotusten poh
jalta. 

Maatalouden verotukseen ehdotettava maa
talousvaraus perustuu valtiovarainministeriön 
asettaman maatalousverotyöryhmä-89:n ehdo
tukseen (työryhmämuistio 1989:VM 26). Va-

rausjärjestelmän uudistamisesta sovittiin hin
noitteluvuoden 1991192 maataloustuloratkai
sua koskevissa maaataloustuloneuvotteluissa. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
väliaikaisesti voimassa olevan lain nojalla 
myönnettävä ensiharvennusvähennys on metsä
verotoimikunta -88:n (komiteanmietintö 
1988:32) ehdotuksen mukainen eräin tarkistuk
sin. 

Muiden metsäverotukseen ehdotettavien 
muutosten pohjana ovat pääosin metsäverotoi
mikunta -88:n mietinnön ensimmäisessä eriä
vässä mielipiteessä esitetyt ehdotukset, joista 
neuvoteltiin hallituksen ja puukaupan osapuol
ten välillä keväällä 1989. Neuvotteluissa käsi
teltyjä muutoksia tarkistamaan asetettiin pää
ministerin toimeksiannosta 21 päivänä maalis
kuuta 1990 kolmen henkilön työryhmä, joka 
antoi muistionsa 26 päivänä maaliskuuta. Työ
.~yhmä ehdotti metsäveroa koskevat muutokset 
toteutettaviksi osittain metsäverotoimikunta 
-88:ssa yksimielisesti tehtyjen ehdotusten sekä 
niin sanotun metsämiesten mallin mukaisten 
ehdotusten yhteensovituksena eräin tarkistuk
sin. 

2. Ehdotettavat muutokset 

2.1. Maatalouden verotus 

Tämä esitys on samansisältöinen kuin halli
tuksen esitys n:o 113/1989 vp., minkä lisäksi 
siihen sisältyy ehdotus maatalouden tasausva
rauksesta. 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset koskevat 
pinta-alalisien saattamista veronalaisiksi, maa
talouden irtaimen käyttöomaisuuden enim
mäispoistoprosentin alentamista ja poistojen 
aloittamisajankohdan muuttamista sekä elä
kevakuutusmaksujen ja ryhmähenkivakuutuk
sen vakuutusmaksujen vähennysoikeutta. Yksi
tyiskäyttöönottojen ja tulolähdesiirtojen vero
tusta koskevat säännökset ehdotetaan otetta
viksi lakiin. 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi nykyi
sestä määräajan voimassa olevasta maatalou
den investointivarausjärjestelmästä. Tämä kor
vattaisiin vuodelta 1991 toimitettavasta vero
tuksesta alkaen tasausvarauksella, josta säädet
täisiin maatilatalouden tuloverolaissa. Varaus 
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vähentäisi nykyisiin tuloksentasauskeinoihin 
liittyviä haittoja muun muassa vähentämällä 
kassaperiaatteeseen kohdistuvia paineita epäta
loudellisiin ratkaisuihin. Varausjärjestelmään 
ei liittyisi talletusvelvollisuutta, ja se voitaisiin, 
toisin kuin investointivaraus, tehdä riippumat
ta vanhan varauksen käytöstä. Uusi varaus 
olisi myös hallinnollisesti nykyistä yksinkertai
sempi eikä sisältäisi huomattavia veronhuojen
nuksia. Näin se olisi myös kokonaisverouudis
tuksen periaatteiden mukainen. 

2.2. ~etsäverotus 

Metsän tuottoperusteista ehdotetaan otetta
vaksi nykyistä tarkemmat säännökset lakiin, 
samalla kun tuottoperusteita ehdotetaan muu
toinkin täsmennettäviksi. Vakuutuskorvaukset 
otettaisiin tuottoperustearviOinnissa huo
mioon, ja ojitettavien soiden uusista veronhuo
jennuksista luovuttaisiin. Näitä säännöksiä on 
jo sovellettu sekä vuodelta 1989 että 1990 
toimitettavissa verotuksissa. Muutosehdotuksia 
on laajemmin selostettu hallituksen esityksen 
n:o 111/1988 vp. yleisperusteluissa. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
sovellettavaa ensiharvennusvähennystä koske
va säännös sekä säännös valtakunnan metsien 
8. inventoinnin tietojen käyttöönotosta vasta, 
kun inventointi on päättynyt koko maassa, 
sisältyvät myös tähän esitykseen. Näitä muu
tosehdotuksia on selostettu tarkemmin halli
tuksen esityksen n:o 113/1989 vp. perusteluis
sa. 

Metsäverotuksen kokonaistason sääntelyn 
saamiseksi kokonaisverouudistuksen kannalta 
tarkoituksenmukaiselle tasolle ehdotetaan met
säverotukseen jo vuodelta 1990 toimitettavassa 
verotuksessa sovellettavien ensiharvennusvä
hennyksen ja valtakunnan metsien 8. inven
toinnissa saatujen tietojen käyttöönoton !yk
käämisen lisäksi useita muutoksia. 

Metsäverotukseen ehdotettavilla säännöksil
lä pyritään saamaan metsäverotukseen nykyis
tä parempi ajantasaisuus, pyritään kohdenta
maan metsän tuotto uudelleen sellaisiin kohtei
siin, joissa tulonsaantimahdollisuudet ovat kes
kimääräistä paremmat, laajennetaan menojen 
vähentämisoikeutta siten, että keskeiset metsä
talouden menot, mukaan lukien perusparan
nusmenot, tulevat vähennyskelpoisiksi sekä yh
tenäistetään yleisesti metsäverotusta siten, että 
kohtuuttoman korkeat ja toisaalta liian mata-

lat kasvunarviot poistetaan. Näiden tavoittei
den ohella metsäverotuksen uudistuksella pyri
tään myös lisäämään puuntuotantoa ja teolli
suuden puunsaantia. 

Tuottoperusteiden laskennan yksinkertaista
miseksi ehdotetaan, että verokuutiometrin ra
kenteen perusteeksi otetaan pystypuuston ra
kenne. Nykyistä paremman ajantasaisuuden 
saavuttamiseksi verokuutiometrin keskimääräi
sen raha-arvon laskentaa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että raha-arvo lasketaan kahden 
viimeksi kuluneen hakkuuvuoden puun hinto
jen ja puun käytön perusteella. Keskimääräistä 
vähennystä tarkistettaisiin uudistamismenojen, 
taimikonhoitomenojen, metsätaloussuunnitte
lun menojen ja metsän lannoitemenojen vähen
nysmenettelyn muutoksen johdosta. 

Metsän tuoton uudelleen kohdentamiseksi 
alueille, joissa on keskimääräistä paremmat 
tulonsaantimahdollisuudet, ehdotetaan, että 
kasvun arviointi ja verokuutiometrin rakenteen 
arviointi kohdistetaan veronalaiselle metsä
maalle sen jälkeen, kun valtakunnan metsien 8. 
inventointi otetaan käyttöön ja tätä varten 
tarvittavat tiedot ovat saatavissa.Metsämaan 
uudistusalojen verovapausjärjestelmä uudiste
taan luopumalla nykyisestä uudistusalan dis
konttausmenetelmällä lasketusta veronhuojen
nuksesta ja maatalousmaiden metsitysalueiden 
verovapaudesta. Verovelvollisella olisi oikeus 
metsämaan uudistusalan taimikon verovapau
teen. Taimikon pinta-alan suhdetta maatilan 
metsämaan kokonaispinta-alaan vastaava 
osuus metsän puhtaasta tuotosta vähennettäi
siin veronalaista puhdasta tuottoa määrättäes
sä. Uudistus johtaisi niiden metsänomistajien 
verotuksen kevenemiseen, joilla on keskimää
räistä enemmän verovapaita taimikoita. Vas
taavasti niiden metsänomistajien verotus kiris
tyisi lievästi, joiden taimikkoala on keskimää
räistä pienempi. Keskeiset metsätalouden me
not, kuten metsän uudistamisvähennys ja erilli
nen taimikkovähennys, ehdotetaan verovelvol
liskohtaisiksi menoiksi. 

Menojen vähennysoikeutta ehdotetaan laa
jennettavaksi. Myös ne metsämaan soiden oji
tusmenot ja metsäautotien perustamismenot, 
joita aikaisemmin on pidetty tuloverotuksessa 
vähennyskelvottomina perusparannusluontoisi
na menoina, ehdotetaan vähennettäviksi erik
seen menojäännöksestä tehtävänä 25 prosentin 
poistona. 

Metsäverotuksen tasoa pyritään yhtenäistä
mään säätämällä kunnittaiselle kasvunarviolle 
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enimmäis- ja vähimmäisrajat verrattuna todel
liseen kasvuun. Niissä tapauksissa, joissa kun
nan tai kuntaryhmän suurin kestävä hakkuu
mahdollisuus alittaa kasvun määrän, ero ehdo
tetaan otettavaksi huomioon kasvun perusteel
la laskettua tuottoperustetta alentavana tekijä
nä. Veronalaisen hakkuusäästön ja kotitarve
puun arvoa ehdotetaan alennettavaksi vero
kuutiometrin keskimääräisen arvon laskennas
sa. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Maatalouden tuloverotuksen tulopohjaa li
säävät pinta-alalisien veronalaisiksi muuttumi
nen noin 900 miljoonaa markkaa ja poisto
oikeuden hidastaminen suunnilleen 500-600 
miljoonaa markkaa. Tasausvarauksen käyt
töönoton arvioidaan alentavan tulopohjaa 
noin 675 miljoonalla markalla. 

Osa metsäverotukseen ehdotetuista muutok
sista lisää tulopohjaa ja osa alentaa sitä. Ar
viot on tehty vuodelle 1991 verrattuna vuodelta 
1990 sovellettaviin metsäveroa koskeviin sään
nöksiin vuoden 1991 rahassa. 

Kaikki metsätalouden verotuksessa sovellet
tavat säännökset alentavat tulopohjaa vuonna 
1991 yhteensä 1265 miljoonalla markalla. Jo 
nykyisin voimassa olevien huojennussäännös
ten vaikutus alentaa tulopohjaa 1080 miljoo
nalla markalla. Vuodelta 1991 toimitettavassa 
verotuksessa sovellettaviksi ehdotettujen uu
sien säännösten vaikutus alentaisi tulopohjaa 
vielä 185 miljoonalla markalla. Vuonna 1996, 
jolloin 8. inventoinnin tiedot on arvioitu otet
taviksi käyttöön, olisi säännösten tulopohjaa 

alentava vaikutus 1025 miljoonaa markkaa. 
Tästä 495 miljoonaa markkaa on vuodelta 
1991 toimitettavassa verotuksessa sovelletta
vien uusien huojennusten vaikutus. 

Tulopohjaa lisäävät kasvun määrän yhte
näistämistä koskeva säännös 40 miljoonaa 
markkaa, inflaatiokorjaus 150 miljoonaa 
markkaa, keskimääräisen vähennyksen tarkis
taminen 280 miljoonaa markkaa ja metsämaan 
uudistusalojen verovapausjärjestelmän uudis
taminen 280 miljoonaa markkaa. Tulopohjaa 
supistavat hakkuumahdollisuuden huomioon 
ottaminen 160 miljoonaa markkaa, pystypuus
ton rakenteen ottaminen verokuutiometrin ra
kenteen perusteeksi 50 miljoonaa markkaa, 
hakkuusäästön ja kotitarvepuun arvonalennus 
190 miljoonaa markkaa, uudistamisvähennys 
365 miljoonaa markkaa, taimikkovähennys 
150 miljoonaa markkaa ja ojitus- ja metsäau
totien rakentamismenon vähennysoikeus 20 
miljoonaa markkaa. Jo tältä vuodelta toimiiet
tavassa verotuksessa sovellettava valtakunnan 
metsien 8. inventoinnin tietojen käyttöönot
tokielto vähentää tulopohjaa 550 miljoonaa 
markkaa vuonna 1991 ja ensiharvennusvähen
nys 180 miljoonaa markkaa. Edelleen myön
nettävä hankintatyön veronhuojennus vähen
tää tulopohjaa 350 miljoonaa markkaa. 

Esitys on osa kokonaisverouudistusta, jota 
koskevat muut esitykset, erityisesti valtionvero
tuksen tuloveroasteikkoa koskeva, myös vai
kuttavat tämän esityksen vaikutuksiin veron
saajain ja verovelvollisten talouteen. Näitä ko
konaisverouudistuksen vaikutuksia myös maa
tilatalouden harjoittajan osalta on käsitelty 
vuodelta 1989 toimitettavaa verotusta varten 
annetun veroasteikkoesityksen (hall.es. 108/ 
1988 vp.) perusteluissa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

Perustelut koskevat ehdotettuja muutoksia 
verrattuna pysyvästi voimassa oleviin lakeihin. 

1.1. Maatilatalouden tuloverolaki 

4 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi saan
nös verovelvollisen yksityistalouteensa ottaman 
muun omaisuuden kuin maatalous- ja puutar
hatuotteiden arvosta. Omaisuuden arvoksi kat
sottaisiin omaisuuden alkuperäistä hankinta
menoa vastaava määrä tai sitä alhaisempi to
dennäköinen luovutushinta. Tämänsisältöinen 
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saannös ehdotetaan pykälän 3 momentiksi. 
Maatalous- ja puutarhatuotteiden verovapaut
ta koskeva säännös pysyisi entisensisältöisenä 
4 §:n 2 momenttina. 

5 § :n 1 momentin 2 kohta. Lainkohtaa eh
dotetaan muutettavaksi siten, että rakennuk
sesta ja rakennelmasta, jonka verovelvollinen 
on omistanut vähintään 10 vuotta, saaduista 
luovutushinnoista ja vahingon-, vakuutus- ja 
muista korvauksista 60 prosenttia on veron
alaista tuloa. Myös muusta säännöksessä tar
koitetusta luovutushinnasta tai muusta kor
vauksesta olisi 60 prosenttia veronalaista tuloa. 
Muilta osin lainkohta pysyisi ennallaan. 

5 §:n 1 momentin 4 kohta. Pykälässä on 
lueteltu maatalouden verovuoden veronalaisia 
tuloja ja näistä poikkeuksena mainittu pinta
alalisä. Kun pinta-alalisät eivät enää olisi vero
vapaita, ehdotetaan lainkohdasta poistettavak
si pinta-alalisää koskeva maininta. 

5 § :n 1 momentin 12 kohta. Pykälän 1 
momenttiin lisättäväksi ehdotetun uuden 12 
kohdan mukaan veronalaiseksi tuloksi luettai
siin verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä 
siirtämän muun maatalouteen kuuluvan omai
suuden kuin maatalous- ja puutarhatuotteiden 
ja tilalta otetun maa-aineksen verotuksessa 
poistamatta oleva hankintamenon osa. 

6 § :n 1 momentin 1 kohta. Maatilatalouden 
tuloverolain 6 §:ssä on esimerkkiluettelo vä
hennyskelpoisista menoista. Lainkohdasta eh
dotetaan poistettavaksi viittaus tulo- ja varalli
suusverolain mukaan kokonaistulosta vähen
nyskelpoisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutus
maksuihin. Maatilatalouden harjoittajat saisi
vat pakollisten eläkevakuutusmaksujen lisäksi 
vähentää kokonaistulosta vapaaehtoisia elä
kevakuutusmaksuja 15 prosenttia ansiotulon 
määrästä. Tästä säädetään tulo- ja varallisuus
verolaissa. 

Lisäksi lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi 
saannös maatalousyrittäjien ryhmähenkiva
kuutuksen maksujen vähennysoikeudesta. 

6 §:n 1 momentin 9 kohta. Lainkohtaan 
sisältyvä, maataloudessa käytetyn kotitarve
puun vähentämistä koskeva säännös ehdote
taan muutettavaksi siten, että kotitarvepuun 
vähennysoikeus on 50 prosenttia kantohintojen 
markkina-arvosta. Vähennyksen alentaminen 
johtuu kotitarvepuun 50 prosentin aliarvostuk
sesta verokuutiometrin arvon laskennassa. 

6 §:n 1 momentin 12 kohta. Pykälän 1 
momenttiin lisättävään uuteen 12 kohtaan eh
dotetaan sisällytettäväksi säännös verovelvolli-

sen toisesta tulolähteestä siirtämän omaisuuden 
vähennyskelpoisuudesta. Vähennyskelpoinen 
olisi omaisuuden verotuksessa poistamatta ole
va hankintamenon osa tai sitä korkeampi toi
sessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushin
naksi luettu määrä. 

8 §. Pykälän 3 momentissa on irtaimen käyt
töomaisuuden poistoja koskevan menojään
nöksen käsitteen määritelmä. Sen mukaan me
nojäännöstä laskettaessa irtaimen käyttöomai
suuden hankkiminen oikeuttaa poistojen aloit
tamiseen. Elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain mukaan verotettavan elinkeinonhar
joittajan ja maatilatalouden harjoittajan pois
tojärjestelmän yhtenäistämiseksi lainkohta eh
dotetaan muutettavaksi siten, että menojään
nös on verovuoden aikana käyttöön otettujen 
koneiden, kaluston ja laitteiden hankintameno
jen sekä aikaisemmin käyttöön otettujen ko
neiden, kaluston ja laitteiden poistamattomien 
hankintamenojen summa vähennettynä koneis
ta, kalustosta ja laitteista verovuoden aikana 
saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeil
la sekä vahingon-, vakuutus- ja muilla kor
vauksilla ynnä koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintaan ja perusparannuksiin saaduilla 
avustuksilla. 

Pykälän 4 momentissa on säädetty enim
mäispoistoprosentista. Tämä ehdotetaan alen
nettavaksi 30 prosentista 25 prosenttiin. 

JO a §. Lainkohdan mukaan verovelvollinen 
voi vähentää maatalouden puhtaasta tulosta 
varauksen, tasausvarauksen, jonka hän on teh
nyt veroilmoituksessaan. Tasausvarauksen 
enimmäismäärä olisi 30 prosenttia maatalou
den puhtaasta tulosta, enintään kuitenkin 
40 000 markkaa. Jotta taloudellisesti merkityk
settömät varaukset eivät vaikeuttaisi tarpeetto
masti verotustyötä, olisi varauksen oltava vä
hintään 5 000 markkaa. Täysien tuhansien yli
menevä osa jätettäisiin lukuunottamatta. Ny
kyisestä investointivarauksesta poiketen vero
velvollisen ei olisi tehtävä talletusta rahalaitok
seen. 

Pykälän 2 momentin mukaan tasausvarauk
sen käyttöaika olisi kaksi verovuotta sen vero
vuoden päättymisestä, jolta jätetyssä veroil
moituksessa tasausvaraus on tehty. Käyttö ei 
olisi esteenä uuden varauksen tekemiselle. Sa
massa ajassa se olisi luettava maatalouden 
veronalaiseksi tuloksi. Aikaisemmin tehty va
raus on käytettävä ennen myöhemmin tehtyjä 
varauksia. 
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Jos meno on katettu tasausvarauksella, me
no tai sen osa ei olisi verotuksessa vähennys
kelpoinen. 

JOb§. Pykälässä on säännös tasausvarauk
sen käyttökohteista. Varausta saataisiin käyt
tää vain laissa mainittujen investointien rahoi
tukseen. Käyttökohteet olisivat samat kuin 
maatalouden investointivarauslain mukaan
kin.Näitä olisivat sellaiset koneet, kalusto ja 
laitteet, joiden hankintamenot 8 §:n 2 momen
tin mukaan vähennetään menojäännöksestä 
tehtävin poistoin. Lain 9 §:n 1 momentissa 
mainittujen rakennusten ja rakenneimien ra
kentaminen ja peruskorjaus olisivat myös va
rauksen käyttökohteita samoin kuin 10 §:n 1 
momentissa mainitut salaojat, sillat, padot ja 
muut sellaiset hyödykkeet. 

Tasausvarausta on pykälän 2 momentin mu
kaan käytettävä koneiden, kaluston ja laittei
den hankintamenoihin sinä verovuonna, jona 
hyödyke on hankittu ja näiden perusparannus
menoihin perusparannuksen suoritusvuotta 
vastaavana verovuonna. Rakennusten ja ra
kennelmien sekä salaojien, siltojen ynnä mui
den hankintaan ja perusparannuksiin tasausva
rausta on käytettävä sinä verovuonna, jona 
hyödykkeen rakennustyö on aloitettu tai se on 
valmistunut. 

JO c § • Pykälässä on säännökset tasausva
rauksen tulouttamisesta. Jos verovelvollinen ei 
ole esittänyt selvitystä tasausvarauksen lukemi
sesta tuloksi tai käyttämisestä laissa säädetyllä 
tavalla, tasausvaraus luetaan tuloksi sinä vero
vuonna, jona se olisi viimeistään ollut luettava 
tuloksi tai käytettävä. 

Jos verovelvollinen lopettaa maatalouden 
harjoittamisen, käyttämättömät tasausvarauk
set luetaan sen verovuoden tuloksi, jona hän 
on lopettanut maatalouden harjoittamisen. Jos 
verovelvollisen kuolinpesä, jota verotetaan eril
lisenä verovelvollisena, jatkaa maatalouden 
harjoittamista, varauksia ei kuitenkaan lueta 
tuloksi. 

II §. Pykälässä on säännökset metsätalou
den puhtaan tulon määrittämisestä. Laissa ole
vat säännökset puhtaan tuoton arvioinnista 
ovat hyvin niukat, ja puhtaan tuoton arviointi 
perustuu paljolti käytännössä kehitettyihin me
nettelytapoihin. Maatilatalouden tuloverolain 
11 §:ään ehdotetaan otettavaksi yksityiskohtai
set säännökset metsätalouden puhtaan tuoton 
määrityksessä käytetyistä käsitteistä ja menet
telystä. 

Pykälän 1 momentin johdantokappaleeseen 
sisältyisi keskimääräisverotuksen periaate kah
den hakkuuvuoden verotusperusteiden vahvis
tamisesta hintanoteerausten perusteella. Voi
massa olevan lain mukaan puhdas tuotto laske
taan kolmen hakkuuvuoden hintojen perusteel
la. Siirtymällä verokuutiometrin keskimääräi
sen raha-arvon laskennassa kahden viimeksi 
kuluneen hakkuvuoden hintojen perusteella ta
pahtuvaan laskentaan hintaperusteen laskenta 
yksinkertaistuu nykyisestä ja noin puolet in
flaatiosta johtuvasta hintaperusteen alijäämäi
syydestä korjautuu. Kahden perättäisen hak
kuuvuoden liukuva keskihinta ottaa riittävästi 
huomioon myös suhdannevaihtelusta aiheutu
van hintaperusteen tasaustarpeen. Pysyvästi 
voimassa oleva laki edellyttää metsätalouden 
tuoton arviointiperusteiden määrittämistä kun
nittain. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä 
ollut mahdollista muuten kuin veroluokitukses
sa. Kun arviointiperusteet pitäisi tarvittaessa 
voida määritellä myös kuntaryhmittäin, ehdo
tetaan tästä otettavaksi lakiin säännös. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan met
sämaat jaetaan enintään neljään veroluokkaan. 

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan sisältyisi 
verokuutiometrin ja metsäveroluvun määritel
mät, jotka nykyisin ovat maatilatalouden tulo
veroasetuksen 13 §:ssä. 

Verotusta varten arvioitava kasvu ehdote
taan arvioitavaksi vain veronalaisten metsä
maiden kasvutietojen perusteella, joten jouto
maiden ja verovapaiden metsämaiden kasvu 
jää pois metsäverolukujen laskennasta. Uusi 
laskentatapa toteutettaisiin vasta valtakunnan 
metsien 8. inventoinnin tietojen käyttöönoton 
yhteydessä. Laskentaa varten 8. inventoinnin 
aineistosta karsitaan muuhun maankäyttölajiin 
kuin metsämaaksi veroluokituksessa luetut 
koealat sekä uudistusalueet, vakiintuneet tai
mikot ja ojituksen iän perusteella verovapaat 
suokoealat. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan 2 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös hakkuumah
dollisuuden huomioon ottamisesta tuottoperus
teen alentamiseksi. Jos kunnan tai kuntaryh
män suurin kestävä hakkuumahdollisuus alit
taa kasvun määrän, ero otetaan huomioon 
kasvun perusteella laskettua tuottoperustetta 
alentavana tekijänä. Metsäveroluvut kerrotaan 
hakkuumahdollisuuden ja kasvun määrien suh
teella. Suurimman kestävän hakkuumahdolli
suuden määritysmenetelmästä annettaisiin tar
kemmat määräykset asetuksella. Laskenta to-
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teutetaan metsälautakuntien toimintapiirien 
alueilla valtakunnan metsien 7. inventoinnin 
tiedoilla ja ilmastokorjatuilla kasvu- ja suunni
tearvioilla. Korjaus tehdään tuottoperusteita 
myöhemmin uudistettaessa tarpeen mukaan. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan 3 momentissa 
on säännös kunnittaisen kasvunarvion enim
mäis- ja vähimmäisrajoista. Verotusta varten 
arvioidun kasvun määrän yliarvioinnin estämi
seksi kuntakohtaisessa arvioinnissa sovelletaan 
varovaisuusperiaatetta. Tämä tapahtuisi siten, 
että kuntakohtainen kasvun määrä rajoitetaan 
enintään 90 prosentin ja vähintään 70 prosen
tin tasolle verrattuna valtakunnan metsien in
ventoinnissa mitattuun kasvuun. Tuottoperus
teet lasketaan virallisille veroluokille silloin, 
kun virallisen luokituksen ja valtakunnan met
sien inventoinnin luokituksen ero on olennai
nen. Olennaisena pidetään eroa silloin, kun sen 
seurauksena verotuksessa arvioidun kasvun 
määrä jää alle 70 prosentin tasolle suhteessa 
todelliseen kasvuun. Kasvutietona käytetään 
kulloinkin voimassa olevien metsäverolukujen 
laskennassa sovellettua kasvua. Laskenta teh
dään metsäntutkimuslaitoksessa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaan sisältyy ve
rokuutiometrin rakenteen määrittely. Verokuu
tiometrin rakenteen perusteeksi ehdotetaan 
otettavaksi pystypuuston rakenne. Pystypuus
ton rakenne on mittaustietoihin perustuva yksi
käsitteinen suure, joka likimain kuvaa metsien 
arvokertymän perustana olevaa puutavaralaji
rakennetta. Uudistus on hallinnollis-teknisesti 
nykyistä menetelmää yksinkertaisempi. Vero
kuutiometrin rakenne lasketaan ensivaiheessa 
valtakunnan metsien 7. inventoinnin aineistos
ta ottaen huomioon piilevästä lahovikaisuudes
ta tehdyt selvitykset ja puutavarakaupassa ny
kyisin yleisesti sovellettavat mitta- ja laatuvaa
timukset. Valtakunnan metsien 8. inventoinnin 
tietojen käyttöönoton yhteydessä verokuutio
metrin rakenteen arviointi kohdistetaan veron
alaiselle metsämaalle, jolloin verovapailla alu
eilla kuten taimikoissa ja verovapailla suoalu
eilla sijaitseva puusto ei vaikuttaisi perus
teeseen. 

Verokuutiometrin bruttoraha-arvon määrit
tämistapa sisältyisi pykälän 1 momentin 4 koh
taan. Kantohintataso määritettäisiin metsän
omistajien puukaupoissa saamien keskimää
räisten kantohintojen ja hankintahinnoista yh
tenäisin perustein johdettujen laskennallisten 
kantohintojen perusteella ottaen huomioon ko
titarvepuun ja veronalaisen hakkuusäästön ar-

vonalennus. Kantohintataso laskettaisiin kaup
pakohtaisten yksikköhintojen aritmeettisena 
keskiarvona puutavaralajeittain. Säännöksen 
mukaan keskihintoja laskettaessa otettaisiin 
huomioon myös tulon menetyksistä saadut va
kuutuskorvaukset keskimääräisinä. Metsäntut
kimuslaitoksen tehtävänä olisi selvittää vuosit
tain verokuutiometrin keskimääräisen raha
arvon valmistelun yhteydessä laskentajaksolla 
maksettujen vakuutuskorvausten määrä ja sitä 
vastaava raha-arvon korotustarve. Selvitys teh
täisiin kunnittain tai metsälautakuntien toimin
tapiirit käsittäville kuntaryhmille. 

Lainkohdassa on säännös myös aliarvostet
tavan määrän laskemisesta. Määrä laskettaisiin 
veronalaisen kasvun puutavaramäärän ja 
markkinahakkuutilaston markkinapuun mää
rien erotuksena kunnittain tai kuntaryhmittäin. 
Kunkin hakkuuvuoden kasvuna käytetään ver
tailussa hakkuuvuoden päättymisvuonna vero
tusperusteiden laskennassa sovellettua kasvua. 
Veronalaisen hakkuusäästön ja kotitarvepuun 
arvona käytetään 50 prosenttia markkinapuun 
hinnasta. Markkinapuun kantohintatason ja 
aliarvostettavan määrän arvon yhteisvaikutus 
verokuutiometrin bruttoraha-arvoon lasketaan 
puumäärillä painottaen. Puumäärinä käyte
tään kummankin erän yhteenlaskeHuja puuta
varamääriä. Metsäntutkimuslaitos laskee aliar
vostettavan määrän hakkuuvuosittain verokuu
tiometrin raha-arvon valmistelun yhteydessä. 
Kotitarvepuun arvon vähentäminen myös 
muussa maatilatalouden tuloverotuksessa to
teutetaan 50 prosentin alennuksella, kuten 
edellä 6 §:n 1 momentin 9 kohdan perusteluis
sa on esitetty. 

Markkinahakkuutilaston saamiseksi mahdol
lisimman luotettavaksi kunnittain joudutaan 
myös puun ostajan ilmoittamisvelvollisuutta 
laajentamaan. 

Lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi myös 
nykyisin asetuksessa oleva säännös metsämaan 
jakamisesta kunnassa enintään kolmeen kanto
hinta-alueeseen, jos puutavaran kantohinnat 
ovat kunnan eri osissa puutavaran menekki- ja 
kuljetussuhteiden johdosta huomattavasti eri
laiset tai jos kuntien välisten huomattavien 
tuottoperuste-erojen tasoittaminen sitä edellyt
tää. 

Metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hal
lintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot ote
taan huomioon verokuutiometrin keskimää
räistä raha-arvoa määritettäessä siten, että las
kennassa mukana olevien hakkuuvuosien brut-
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toraha-arvojen keskiarvosta vähennetään ky
seisenä verovuonna sovellettava keskimääräi
nen vähennys. Keskimääräinen vähennys mää
ritetään verovuotta edeltävien viiden vuoden 
puun kasvatuksen kulujen ja saman ajanjak
son metsätalouden bruttoarvonlisäyksen suh
teena. Bruttoarvonlisäykseen luetaan markki
napuun myynnistä tai teollisuuskäytöstä saadut 
bruttokantorahatulot, sekä puolet puutavaran 
kotitarvekäytön ja realisoimattoman arvonli
säyksen markkinahintaisesta arvosta. Pitkävai
kutteisten investointien menot otetaan keski
määräisvähennystä määritettäessä huomioon 
poistona, jonka suuruus on 25 prosenttia me
nojäännöksestä. 

Metsätalouden puhtaan tuoton arvioinnissa 
sovellettava keskimääräinen vähennys, josta on 
säädetty maatilatalouden tuloveroasetuksen 
16 §:ssä, tarkistetaan vähennyssuhteen Iasken
taperusteeD muutoksen johdosta. Tarkistus on 
tarpeen myös tämän lain 13 §:ssä säädettyjen 
eräiden metsätalouden menojen vähentämisme
nettelyn muutoksen johdosta. Metsäntutkimus
laitos laskee keskimääräisen vähennyksen pro
senttiosuuden metsälautakuntien toimintapii
reittäin, minkä jälkeen asetusta muutetaan. 
Asetusta tarkistettaisiin myöhemmin mikäli 
menojen ja tulojen suhteen seuranta osoittaa 
tuottoperusteessa tapahtuneen olennaisia muu
toksia. 

Säännös keskimääräisen vähennyksen vähen
tämisestä verokuutiometrin keskimääräistä 
raha-arvoa määritettäessä ehdotetaan 11 §:n 1 
momentin 5 kohdaksi. 

Veroluokista, metsäveroluvuista, suurimman 
kestävän hakkuumäärän määritysperusteista, 
verokuutiometrin rakenteesta ja keskimääräi
sestä vähennyksestä annettaisiin tarkemmat 
määräykset asetuksella. Verokuutiometrin kes
kimääräisestä raha-arvosta päättäisi valtioneu
vosto, kuten nykyisinkin. Metsäveroalueista ja 
kantohinta-alueista päättäisi verohallitus. Tä
mänsisältöinen 2 momentti ehdotetaan 
11 §:ään. 

Lain 11 §:n 3 momentti olisi nykyinen 2 
momentti, joka sisältää säännökset valtion 
Enontekiön ja Utsjoen kunnissa harjoittaman 
metsätalouden verottamisesta. 

11 a § . Lakiin lisättäväksi ehdotettuun uu
teen pykälään sisältyy säännös siitä, että 11 §:n 
ja verotuslain 68 a §:n 2 momentin säännösten 
estämättä valtakunnan metsien kahdeksannen 
inventoinnin tiedot otetaan huomioon metsäve
roluvuissa tai verokuutiometrin rakenteessa 

vasta, kun kahdeksas inventointi on päättynyt 
koko maassa. Jos 8. inventointi keskeytetään 
ennen kuin siihen liittyvät mittaukset on tehty 
koko maassa, katsotaan inventoinnin kuiten
kin päättyneen koko maassa. 

Voimassa olevan verotuslain mukaan maati
latalouden tuloveroasetuksessa luetellut tuotto
perusteet on muutettava, ennen kuin verokuu
tiometrin keskimääräinen raha-arvo vahviste
taan. Inventointitietojen perusteella olisi ase
tukseen sisältyvät metsäveroluvut ja verokuu
tiometrin rakenne muutettava ennen joulukuun 
10 päivää annettavaa raha-arvopäätöstä. 

13 §. Pykälässä on lueteltu ne vähennykset, 
jotka verovelvollisella on oikeus metsätalouden 
puhtaasta tulosta vähentää erikseen. Vähen
nysoikeus olisi kaikilla metsänomistajilla, toi
sin kuin nykyisin, kun valtiolla on oikeus 
vähentää ainoastaan metsänhoitomaksu. 

Metsänhoitomaksu olisi edelleen vähennys
kelpoinen. Sen sijaan voimassa olevan 13 §:n 1 
momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyistä metsäta
loussuunnitelman laatimismenoista ja metsän 
kasvatuslannoitteen erillisestä vähennysoikeu
desta ehdotetaan luovuttavaksi. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäi
siin uudistamisvähennyksestä. Vähennyksen 
suuruus olisi luontaisen uudistamisen alueella 
800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 
markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 000 
markkaa hehtaarilta. 

Momentin 3 kohdan mukaan verovelvollisel
la olisi oikeus vähentää taimikon hoidosta 
aiheutuvina menoina 1 000 markkaa hehtaaril
ta. 

Lainkohdan 4 ja 5 kohdassa olevan ojitus- ja 
metsäautotien rakentamismenojen vähentämis
oikeutta ehdotetaan laajennettavaksi nykyises
tä. Metsämaan soiden ja soistuneiden kankai
den ensikertaiset ojitusmenot ja metsäautotien 
rakentamismenot on aikaisemmin katsottu sel
laisiksi perusparannusmenoiksi, joille tulovero
tuksessa ei voida myöntää vähennysoikeutta. 
Vähentäminen toteutettaisiin 25 prosentin pois
tona menojäännöksestä. 

Pykälän 2 momentissa on tarkennettu uudis
tamisvähennykseen sisältyvien menojen laa
juutta. Uudistamisvähennys kattaa myös uu
distamisen valmisteluina tehtävän maanpinnan 
käsittelyn ja puuston raivauksen aiheuttamat 
menot, joten näitä menoeriä ei voida sisällyttää 
keskimääräiseen vähennykseen. 

Vähennysten myöntämisen edellytyksistä on 
säädetty 3 momentissa. Metsämaan uudistus-
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alan on oltava vähintään puoli hehtaaria. Uu
distamisvähennys myönnetään sinä verovuon
na, jona metsän uudistaminen on loppuun 
suoritettu. Taimikkovähennys taas myönne
tään sinä verovuonna, jona taimikko todetaan 
vakiintuneeksi. Ojitusmenojen ja metsäauto
tien rakentamismenojen poisto vähennetään 
ensimmäisen kerran hankkeen valmistumis
vuonna. Taimikon vakiintumisen edellytyksistä 
annetaan tarkemmat määräykset asetuksella. 

Jos metsän uudistamiseen tai taimikon hoi
toon on käytetty valtion varoista saatuja avus
tusvaroja, näiden määrä vähennetään vähen
nyksen määrästä. Tästä sisältyy säännös pykä
län 4 momenttiin. 

Metsäautotien rakentamisesta aiheutuneet 
menot saavat 5 momentin mukaan muut vero
velvolliset kuin valtio vähentää vain, jos toi
menpide on toteutettu keskusmetsälautakun
nan antamien ohjeiden ja metsälautakunnan 
ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunni
telman mukaisesti. Metsämaan ojituksen ai
heuttamien menojen vähentämiskelpoisuuden 
edellytyksenä on, että toimenpide on toteutettu 
keskusmetsälautakunnan ohjeiden mukaisesti. 
Valtion vähennysoikeuden edellytyksenä on 
ojitus- ja tienrakennushankkeen yleinen talou
dellinen tarkoituksenmukaisuus, jonka toteu
tumisesta vastaa se viranomainen, jonka hal
linnassa valtion maa on. 

Pykälän 6 momentissa on säännös, jonka 
mukaan verovuoden poiston määrän on oltava 
vähintään 500 markkaa, tai muutoin vähenne
tään koko menojäännöksen määrä. 

Metsäntutkimuslaitos seuraa metsänomista
jien maksamien uudistamismenojen ja taimi
konhoitomenojen kehittymistä. Jos näiden me
nojen määrissä todetaan vähintään 5 prosentin 
muutos, 7 momentissa on säännös, jonka mu
kaan 1 momentissa olevien metsän uudistamis
vähennyksen ja taimikkovähennyksen määriä 
tarkistetaan. Menojen määriä laskettaessa ei 
oteta huomioon metsänomistajan oman työn 
arvoa. 

Menojen tilakohtainen vähentäminen on so
peutettu keskimääräiseen metsäverojärjestel
mään siten, että tilakohtaiset vähennykset eivät 
voi aiheuttaa verotuksellisesti tappiollista met
sätaloutta. Voimassa olevan 13 §:n mukaan 
tilakohtaisista menoista voidaan vähentää vuo
sittain enintään laissa säädettyjen veronhuojen
nusten jälkeen määritetyn metsän veronalaisen 
puhtaan tuoton suuruinen osa, jolloin ylimene
vä osa otetaan huomioon seuraavana vero-
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vuonna 13 §:n momentissa tarkoitettuihin 
menoihin rinnastettavana, metsätalouden puh
taasta tulosta erikseen vähennettävänä meno
na. Samansisältöinen säännös ehdotetaan otet
tavaksi pykälän 8 momenttiin. Kun maatalous
maan metsityksen ja metsämaan ojituksen pe
rusteella aiemmin saadut verovapaudet jatku
vat voimassaoloaikansa loppuun ja tässä laissa 
muutetaan metsien uudistusalojen veronhuo
jennusmenettelyä, lainkohdassa viitataan met
sätalouden puhtaaseen tuottoon kohdistuviin 
eri veronhuojennuksiin vain yleisesti. 

Pykälän 9 momenttiin sisältyvä säännös on 
samansisältöinen kuin nykyinen 13 §:n 5 mo
mentin säännös. 

14 a §. Pykälään sisältyy metsämaan uudis
tusalan verovapautta koskeva säännös. Ehdo
tettu järjestelmä uudistaisi nykyiset verovapau
det eli maatalousmaan metsityksen perusteella 
myönnettävän määräaikaisen verovapauden ja 
metsämaan uudistusalan taimikolle myönnettä
vän diskonttausmenetelmään perustuvan vero
vapauden. Verovapaus myönnettäisiin kaikille 
verovelvollisille. 

Pykälän 1 momentissa on säädetty edellytyk
set, joilla verovapaus metsämaan uudistusalan 
taimikosta myönnetään. Taimikaila tarkoite
taan metsänviljelyllä tai luontaisen uudistami
sen tuloksena syntynyttä taimikkoa, josta kas
vua haittaavat siementävät puut on poistettu. 
Metsälautakunnan tai valtion maalla asian
omaisen viranomaisen on pitänyt hyväksyä 
taimikko perustetuksi. Muun metsänomistajan 
kuin valtion uudistusalalla ei saa olla suoritettu 
yksityismetsälain vastaista hakkuuta eikä tai
mikko ole verovelvollisen laiminlyönnin joh
dosta saanut joutua yksityismetsälain vastai
seen tilaan. Uudistusalalla ei saa olla myös
kään muulla perusteella verovapautta. 

Verovapauden arvo laskettaisiin niin sano
tulla maatilamallilla, jolloin metsämaan taimi
kon pinta-alan suhdetta maatilan metsämaan 
kokonaisalaan vastaava osuus metsän puhtaas
ta tuotosta vähennettäisiin veronalaista puh
dasta tuottoa määrättäessä. Taimikon pinta
alalla ei olisi vähimmäispinta-alaa. Ensimmäi
nen verovapaa vuosi olisi taimikon perustamis
vuosi. Uudistus aikaistaisi verovapautta noin 5 
vuotta aikaisempaan verrattuna, jolloin vero
vapaus tulisi lähemmäksi hakkuupäätöstä ja 
siten mahdollisesti edistäisi päätehakkuita. 

Pykälän 3 momentin mukaan verovelvolli
nen menettää verovapauden, jos taimikon hoi
to on laiminlyöty siten, että taimikkoa ei voida 
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katsoa vakiintuneeksi laiminlyönnin totea
misvuotta seuraavalta vuodelta toimitettavasta 
verotuksesta alkaen. 

Taimikon vakiintumisesta säädetään pykälän 
4 momentissa. Perustamisesta on pitänyt kulua 
laissa säädetty, eri osissa maata erilainen va
kiintumisaika ja taimikossa on oltava asetuk
sella säädettävä määrä taimia hehtaaria kohti 
ja taimikone on pitänyt tehdä riittävät hoito
toimenpiteet, jotta taimikolla olisi edellytykset 
kehittyä täysituottoiseksi metsiköksi. 

Pykälän 5 momentissa säädetty verovapaus
aika on 15-30 vuotta eri osissa maata ja 
vakiintumisaika 5-15 vuotta. 

Metsälautakunnan on valvottava muiden 
kuin valtion maiden taimikkojen vakiintumis
edellytyksiä. 

15 §. Kun taimikkojen verovapaus korvaisi 
metsitetyn maatalousmaan veronhuojennuksen 
ja kun soiden ojitusalueiden uusista veronhuo
jennuksista luovuttaisiin, ehdotetaan pykälä 
kumottavaksi. 

15 b §. Pykälässä ovat säännökset ensihar
vennusvähennyksestä ja sen saamisen edelly
tyksistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan vähennyksen 
voisivat saada luonnollinen henkilö, kuolinpe
sä ja näiden muodostama yhtymä sekä yhteis
metsä. Ensiharvennusvähennyksen saisi vero
vuonna ostajalle luovutetusta ensiharvennus
hakkuussa kertyneestä puutavarasta. Ensihar
vennuksella tarkoitetaan nuoren kasvatusmet
sän ensikertaista kaupallista harvennushakkuu
ta. 

Pykälän 2 momentissa on säännös vähen
nyksen määrän laskemisesta. Ensiharvennusvä
hennyksen määrä vastaisi hakkuussa kertyneen 
luovutetun puutavaran puolta määrää kerrot
tuna verovuoden verokuutiometrin keskimää
räisellä raha-arvolla. Vähennyksen määrä saisi 
kuitenkin olla enintään muiden tilakohtaisten 
veronhuojennusten ja vähennysten jälkeen jää
vän verovuoden verotettavan puhtaan tuoton 
suuruinen. 

Pykälän 3 momentissa on säädetty vähen
nyksen myöntämisen edellytyksistä. Moment
tiin sisältyy ensiharvennuksen käsitteen täs
mennys. Hakkuun tulee olla kohdistunut met
sämaahan eikä se saa olla toteutettu yksityis
metsälain vastaisella tavalla. Tämän lisäksi yh
delle ostajalle luovutetun puutavaran määrän 
on oltava vähintään 20 kiintokuutiometriä, ja 
luovutetun puutavaran tulee täyttää puumark
kinoilla yleisesti sovellettavat puutavaran 

mitta- ja laatuvaatimukset. Saadakseen vähen
nyksen verovelvollisen on liitettävä veroilmoi
tukseensa puun ostajan antama todistus vähen
nykseen oikeuttavan puutavaran määrästä. 

Keskiläpimitan mittaustavasta annettaisiin 
tarkemmat määräykset asetuksella. Puuston 
keskiläpimitta määritetään metsikön vallitse
van latvuskerroksen pohjapinta-alan suhteen 
määritetyn mediaanipuun läpimittana. 

Ensiharvennusvähennystä ei pidettäisi 13 §:n 
8 momentissa tarkoitettuna menona, joka voi
taisiin vähentää seuraavana verovuonna metsä
talouden puhtaasta tulosta erikseen, jos sen 
määrä yhdessä muiden erikseen vähennettävien 
vähennysten jälkeen ylittää metsän verotetta
van puhtaan tuoton. 

16 §. Pykälään sisältyvät säännökset metsi
tyksen tai ojituksen perusteella myönnettävän 
veronhuojennuksen saamisen edellytyksistä. 
Kun maatalousmaan metsityksen ja suon oji
tuksen perusteella ei enää myönnettäisi veron
huojennuksia, ehdotetaan pykälä kumottavak
si. 

17 §. Kokonaisverouudistuksen yhteydessä 
korkojen vähentämistä koskevat säännökset 
sisällytettiin tulo- ja varallisuusverolakiin. Vel
kojen korkojen vähennysoikeuden rajoittami
sesta verotuksessa annettu laki (953174) on 
kumottu, joten viittaus tähän lakiin ehdotetaan 
kumottavaksi. 

20 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
metsälautakunnan tai jos kysymyksessä on val
tion maa, asianomaisen viranomaisen velvolli
suudesta antaa sekä verovelvolliselle että vero
viranomaiselle todistus 14 §:ssä säädetyistä tu
hoalueen ja 14 a §:ssä säädetyistä uudistusalan 
taimikon veronhuojennuksen edellytyksistä. 
Nykyisin metsälautakunta antaa todistuksen 
verovapaista alueista vain verolautakunnalle. 
Lisäksi ehdotetaan, että metsälautakunnan oli
si annettava metsänomistajalle todistus ensi
harvennuksen edellytyksistä, jos tarkoituksena 
on luovuttaa puutavaraa hankinta- tai käteis
kaupalla. 

Pykälän 2 momentin säännöksen mukaan 
metsälautakunnan on annettava verovelvolli
selle ja veroviranomaiselle lausunto 13 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen metsän uudistamis
vähennyksen, taimikkovähennyksen ja metsä
maan ojitus- ja metsäautotien rakentamisme
nojen määristä ja vähennyskelpoisuuden edel
lytyksistä. 

Kun metsäntutkimuslaitoksen lausunto on 
tarpeen sekä tuottoperusteiden laskennassa että 
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uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyk
sen menojen seurannassa, ehdotetaan 3 mo
menttiin otettavaksi tätä tarkoittava säännös. 

21 §. Pykälästä ehdotetaan kumottaviksi 
viittaukset jo kumottuihin tulo- ja omaisuusve
rolakiin, kunnallishallituksesta kaupungissa 
annettuun asetukseen ja maalaiskuntien kun
nallishallinnosta annettuun asetukseen. 

1.2. Verotuslaki 

45 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa on 
säädetty puun ostajien ilmoittamisvelvollisuu
desta veroviranomaiselle ja metsäntutkimuslai
tokselle. Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
säännös puun ostajan velvollisuudesta ilmoit
taa metsäntutkimuslaitokselle myös ostamiensa 
puun määrät puutavaralajeittain. Vaikka kan
tohintatason määrityksessä ei käytetä puumää
rillä painotusta, vaan puun keskihinta laske
taan edelleen kauppakohtaisten yksikköhinto
jen aritmeettisena keskiarvona, puun määrien 
ilmoittaminen on välttämätöntä, jotta veron
alaisen hakkuusäästön laskennassa käytettävä 
markkinahakkuutilasto saadaan mahdollisim
man luotettavaksi kunnittain. 

1.3. Maatalouden investointivarauslaki 

1 § . Lain voimassaoloaika ehdotetaan lyhen
nettäväksi vuodella eli päättymään vuonna 
1990. Verovuodelta 1991 toimitettavassa vero
tuksessa sovellettaisiin maatilatalouden tulove
rolaissa olevaa tasausvarausta. 

12 §. Lain soveltamissäännös ehdotetaan 
voimassaoloajan lyhentymistä vastaavasti 
muutettavaksi siten, että viimeinen soveltamis
vuosi on 1994. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Kun eräitä nykyisin maatilatalouden tulove
roasetuksessa olevia säännöksiä ehdotetaan 
otettavaksi lakiin, on nämä säännökset tarkoi
tus kumota asetuksessa. Maatilatalouden tulo
veroasetuksen 13, 17 ja 18 § kumottaisiin. 
Lisäksi uudistusalueiden veronhuojennuksen 
saamisen edellytyksenä olevan taimikon vakiin
tumisesta ja ensiharvennusvähennyksen koh-

teena olevan taimikon keskiläpimitan laskemis
tavasta on otettava asetukseen määräykset. 

3. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 pai
vänä tammikuuta 1991. Niitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitetta
vassa verotuksessa. 

Maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 1 mo
mentin 2 ja 3 kohta tulevat sovellettaviksi, kun 
metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakennet
ta ensimmäisen kerran muutetaan lain voi
maantulon jälkeen. 

Verotusta varten tehtävä kasvun arvio ja 
verokuutiometrin rakenteen arvio kohdistettai
siin veronalaiselle metsämaalle ensimmäisen 
kerran kuitenkin vasta valtakunnan metsien 
kahdeksannen inventoinnin tietojen käyttöön
oton yhteydessä. 

Jos verovelvollisella olisi ollut oikeus maati
latalouden tuloverolain 15 a §:n mukaiseen 
metsän uudistusalan veronhuojennukseen, 
mutta taimikkoa ei ole todettu vakiintuneeksi, 
metsämaan uudistusalalle myönnetään lain 
14 a §:ssä tarkoitettu verovapaus 5 momentissa 
tarkoitetuksi verovapausajaksi, kun taimikon 
vakiintumisen edellytykset on selvitetty. Tällai
sia ovat taimikot, jotka ovat muodostuneet 
vuonna 1975 tai sen jälkeen tehdyn uudistami
seen tähtäävän hakkuun seurauksena tai vuon
na 1976 tai sen jälkeen tehdyn metsänviljelyn 
seurauksena. 

Ennen maatilatalouden tuloverolain muu
toksen voimaantuloa maatalousmaan metsityk
sen perusteella myönnetyt verovapaudet ovat 
voimassa kumotussa 15 §:n 1 momentissa sää
detyn ajan. 

Ennen maatilatalouden tuloverolain muu
toksen voimaantuloa vakiintuneen taimikon 
perusteella saadun veronhuojennuksen jaksot
taminen on voimassa kumotun maatilatalou
den tuloverolain 15 a §:n 2 momentissa sääde
tyn ajan. 

Jos ojitustoimitus on loppuunsuoritettu en
nen 1 päivää tammikuuta vuonna 1989, suon 
ojituksen perusteella myönnetty veronhuojen
nus on voimassa kumotun maatilatalouden 
tuloverolain 15 §:n 2 momentissa säädetyn 
ajan. 

Jos maatilatalouden tuloverolain 13 §: n pe
rusteella on ennen tämän lain voimaantuloa 
muodostunut siirtyvä erä metsätaloussuunnit-
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telun menoista ja lannoitemenoista, joita ei 
enaa saa vähentää metsätalouden puhtaasta 
tulosta erikseen, rinnastetaan tämä erä 13 §:n 8 
momentin mukaan tehtävään vähennykseen. 

4. Säätämisjärjestys 

Esitykseen sisältyvä ensimmäinen ja kolmas 
lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyksessä 

1. 

kuin valtiopäiväjärjestyksen 68 §:ssä on uudes
ta tai lisätystä yhtä vuotta pidemmältä ajalta 
kannettavasta verosta säädetty. Esityksen toi
nen lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä kuin valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä on 
säädetty. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 15, 15 a 

ja 16 §, 
sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (975179), ja 
muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 1, 9 ja 11 kohta, 8 §:n 3 ja 4 

momentti sekä 11, 13, 17, 20 ja 21 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 5 §:n 1 momentin 4 kohta ja 21 § 30 päivänä joulukuuta 1970 

annetussa laissa (847170), 5 §:n 1 momentin 2 kohta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(1039/85), 6 §:n 1 momentin 1 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (303/82) ja 11 
kohta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (374/68), 11 § osittain muutettuna 12 päivänä 
toukokuuta 1972 annetulla lailla (373/72), 13 § 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(941185), 17 § 2 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (900/83) ja 20 § muutettuna 
mainituilla 21 päivänä joulukuuta 1979 ja 13 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla, sekä 

lisätään 5 §:n 1 momenttiin siitä mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla 
kumotun 12 kohdan sijaan uusi 12 kohta, 6 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta sekä lakiin uusi 10 a, 
10 b, 10 c, 11 a, 14 a ja 15 b § seuraavasti: 

4 § 

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on 
maataloudesta sekä siihen tai metsätalouteen 
liittyvästä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole 
pidettävä eri liikkeenä, rahana tai rahanarvoi
sena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja 
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen erotus. 

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta 
verovelvollisen ja hänen perheensä yksityista
loudessa käytettyjen tilalta saatujen maatalous
ja puutarhatuotteiden luovutushintaa. 

Verovelvollisen ottaessa 1 momentissa tar
koitetusta toiminnasta yksityistalouden käyt
töön muuta kuin 2 momentissa tarkoitettua 
omaisuutta katsotaan omaisuuden alkuperäistä 

hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alhai
sempi todennäköinen luovutushinta veronalai
seksi luovutushinnaksi. 

5 § 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve
rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohes
sa: 

· 2) rakennuksesta ja rakennelmasta, jonka 
verovelvollinen on omistanut 10 vuotta lyhy
emmän ajan, saadut luovutushinnat sekä va
hingon-, vakuutus- ja muut korvaukset koko
naan ja, omistusajan ollessa vähintään 10 
vuotta tai kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-



1990 vp. - HE n:o 64 13 

sesta annetun lain (603177) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos rakennus ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa raken
nus tai saada sen pysyvä käyttöoikeus maini
tulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen vesis
tön patoamista tai säännöstelyä varten on va
paaehtoisesti luovuttanut rakennuksen maini
tuista toimenpiteistä hyötyä saavalle voimalai
toksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon valtiolle on annettu lunastusoikeus, 60 
prosenttia mainituista luovutushinnoista ja 
korvauksista, lukuun ottamatta verovelvollisen 
tai hänen perheensä asuntona taikka muuten 
heidän yksityistaloudessaan käytetystä raken
nuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saatuja 
luovutushintoja ja korvauksia, kuitenkin niin, 
että maatilan tai sen osan luovutuksen yhtey
dessä myös rakennuksista ja rakennelmista 
saadut voitot verotetaan 2I §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

4) valtiolta maataloustuotannon tukemiseksi 
saadut avustukset ja korvaukset, lukuun otta
matta uudis- ja kivenraivauspalkkioita ja mui
ta niihin verrattavia maanparannusavustuksia 
ja verovelvollisen tai hänen perheensä asun
noksi taikka muuten heidän yksityistaloudes
saan käytettäväksi tarkoitetun rakennuksen, 
rakennelman tai sen osan hankintaa ja perus
parannuksia varten saatuja avustuksia, kuiten
kin niin, että koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankkimista tai perusparannuksia varten saa
dut avustukset ja korvaukset tuloutetaan 
8 §:ssä ja salaojitusavustukset 10 §:ssä sääde
tyllä tavalla sekä rakennusten ja rakenneimien 
hankintaan ja perusparannuksiin saadut avus
tukset vähentämällä ne vastaavista hankinta
tai perusparannusmenoista; 

I2) verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä 
siirtämän muun kuin II kohdassa tarkoitetun 
omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva 
hankintamenon osa; 

6 § 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi
sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennys
kelpoisia menoja ovat muun ohessa: 

I) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahana maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perus
tuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyt
tömyyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten 
oikeuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus
ja muut sellaiset maksut, verovelvollisen ja 
hänen perheenjäsenensä pakollisesta eläke
vakuutuksesta suoritetut maksut, maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/8I) pe
rusteella suoritetut maksut ja maatalousyrittä
jien eläkelaissa (467 /69) tarkoitetut ryhmähen
kivakuutuksen maksut sekä verovelvollisen 
perheenjäsenen palkka ja muut etuudet 7 §:ssä 
säädetyin rajoituksin; 

9) 50 prosenttia maataloudessa käytetyn, 
maatilan metsästä otetun puutavaran kanto
hintojen markkina-arvosta; 

II) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut; 
sekä 

I2) verovelvollisen toisesta tulolähteestä 
maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuk
sessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai 
sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalai
seksi luovutushinnaksi luettu määrä. 

8 § 

Menojäännös on verovuoden aikana käyt
töön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintamenojen sekä aikaisemmin käyttöön 
otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden pois
tamattomien hankintamenojen summa vähen
nettynä koneista, kalustosta ja laitteista vero
vuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja 
muilla vastikkeilla sekä vahingon-, vakuutus
ja muilla korvauksilla ynnä koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintaan ja perusparannuksiin 
saaduilla avustuksilla. 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään 25 prosenttia menojäännöksestä. Jos näin 
laskettu poisto on pienempi kuin 10 prosenttia 
verovuoden päättyessä käytössä olevien vero
vuoden ja kolmen sitä edeltäneen verovuoden 
aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, 
saadaan poisto kuitenkin tehdä viimeksi maini
tun suuruisena. 
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10 a § 
Verovelvollinen voi vähentää maatalouden 

puhtaasta tulosta veroilmoituksessaan teke
mänsä varauksen (tasausvaraus). Tasausva
rauksen suuruus on enintään 30 prosenttia 
maatalouden puhtaasta tulosta ennen varauk
sen vähentämistä, kuitenkin enintään 40 000 
markkaa. Pienempää kuin 5 000 markan ta
sausvarausta ei kuitenkaan saa tehdä. Tasaus
varauksen määrää laskettaessa jätetään täysien 
tuhansien markkojen ylimenevä osa lukuunot
tamatta. 

Tasausvaraus on luettava maatalouden ve
ronalaiseksi tuloksi tai käytettävä jäljempänä 
10 b §:ssä mainitun omaisuuden hankinta- ja 
perusparannusmenojen kattamiseen viimeis
tään toisena verovuonna sen verovuoden päät
tymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa ta
sausvaraus on tehty. Aikaisemmin tehty varaus 
on käytettävä ennen myöhemmin tehtyjä va
rauksia. 

Tasausvarauksella katettu meno tai sen osa 
ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. 

10 b § 
Tasausvarausta saadaan käyttää seuraavien 

maatalouden käyttöomaisuushyödykkeiden 
hankinta- ja perusparannusmenoihin: 

1) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut koneet, 
kalusto ja laitteet; 

2) 9 §:ssä tarkoitetut rakennukset ja raken
nelmat; sekä 

3) salaojat, sillat, padot ja muut sellaiset 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyödykkeet. 

Tasausvarausta on käytettävä 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettuihin hankintamenoihin 
sinä verovuonna, jona hyödyke on hankittu, ja 
perusparannusmenoihin sinä verovuonna, jona 
perusparannus on suoritettu. Tasausvarausta 
on käytettävä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin hankinta- ja perusparannusme
noihin sinä verovuonna, jona hyödykkeen ra
kennustyö on aloitettu tai se on valmistunut. 

10 c § 
Jollei verovelvollinen ole esittänyt selvitystä 

tasausvarauksen lukemisesta tuloksi tai käyttä
misestä 10 aja 10 b §:ssä tarkoitetulla tavalla, 
tasausvaraus luetaan maatalouden veronalai
seksi tuloksi sinä verovuonna, jona se olisi 
viimeistään ollut luettava tuloksi tai käytettä
vä. 

Maatalouden harjoittamisen lopettaneen ve
rovelvollisen käyttämättömät tasausvaraukset 

luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona hän on lopettanut maatalouden harjoitta
misen. Varauksia ei kuitenkaan lueta tuloksi 
verovelvollisen kuoleman johdosta, jos vero
velvollisen kuolinpesä, jota verotetaan erillise
nä verovelvollisena, jatkaa maatalouden har
joittamista. 

11 § 
Metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pi

detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaa
tuisen metsämaan arvioidaan kunnassa tai 
kuntaryhmässä (metsäveroa/ue) verovuonna 
päättyneenä ja sitä edeltäneenä hakkuuvuotena 
keskimäärin hehtaaria kohti antaneen. Tuoton 
arvioinnissa sovelletaan seuraavia perusteita 
(tuottoperusteet): 

1) metsämaat jaetaan verotusta varten enin
tään neljään eri veroluokkaan; 

2) eri veroluokkiin luetun metsämaan vuo
tuinen puuntuotos hehtaaria kohti määritetään 
kuutiometreinä (verokuutiometri) siten, että 
arvioitu tuotos ottaa huomioon puuston erilai
sen rakenteen eri veroluokissa ja vastaa 1 koh
dassa tarkoitettuihin veroluokkiin luettujen ve
ronalaisten metsämaiden kuorellisen runko
puun vuotuista kasvua hehtaaria kohti (metsä
veroluku), sen mukaan kuin jäljempänä tar
kemmin säädetään. 

Jos metsämaan suurimman kestävän hak
kuumahdollisuuden määrä kunnassa tai kunta
ryhmässä on pienempi kuin kasvun määrä, 
metsäveroluvut kerrotaan mainitun hakkuu
mahdollisuuden ja kasvun määrien suhteella. 

Jos verokuutiometrien määrä kunnassa on 
suurempi kuin 90 prosenttia ja pienempi kuin 
70 prosenttia kunnan metsämaan kasvun edellä 
sanotulla tavalla korjatusta arviosta samalla 
alueella, metsäveroluvut tarkistetaan kaikissa 
veroluokissa siten, että 90 prosentin osuutta ei 
ylitetä (veronalainen kasvu) eikä 70 prosentin 
osuutta aliteta. Tarkistus tehdään myös silloin, 
kun kunnassa otetaan käyttöön uusi maatilo
jen veroluokitus; 

3) yhteen verokuutiometriin arvioidaan sisäl
tyvän eri puutavaralajeja ja hukkapuuta sa
massa suhteessa kuin niitä on veronalaisen 
metsämaan puuston rakenteessa (verokuutio
metrin rakenne) kunnassa tai kuntaryhmässä; 

4) tulon arvioinnissa sovellettava vuotuisen 
tuotoksen arvo (verokuutiometrin bruttoraha
arvo) määritetään metsänomistajien puukau
poissa puutavaralajeittain saamien keskimää
räisten kantohintojen ja hankintahinnoista yh-
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tenäisin perustein johdettujen laskennallisten 
kantohintojen (kantohintataso) perusteella ot
taen huomioon kotitarvepuun ja veronalaisen 
hakkuusäästön arvonalennus jäljempänä sää
detyllä tavalla. Puun keskihinnat lasketaan 
kauppakohtaisien yksikköhintojen keskiarvo
na. Tulon menetyksistä saadut vakuutus
korvaukset otetaan huomioon kantohintatasoa 
määritettäessä keskimääräisinä. 

Kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusääs
tön arvona käytetään 50 prosenttia markkina
puun hinnasta. Arvonalennuksen kohteena ole
va määrä lasketaan veronalaisen kasvun puuta
varamäärän ja markkinahakkuutilaston mark
kinapuun määrien erotuksena kunnittain tai 
kuntaryhmittäin. Kunkin hakkuuvuoden kas
vuna käytetään vertailussa sen vuoden kasvua, 
jona hakkuuvuosi päättyy. Verokuutiometrin 
bruttoraha-arvo on markkinapuun kantohinta
tason ja arvonalennuksen kohteena olevan 
puun arvon puumäärillä painotettu keskiarvo. 

Jos puutavaran kantohinnat ovat kunnan eri 
osissa puutavaran menekki- ja kuljetussuhtei
den johdosta huomattavasti erilaiset tai jos 
kuntien välisten huomattavien tuottoperuste
erojen tasoittaminen sitä edellyttää, jaetaan 
metsämaat kunnassa enintään kolmeen kanto
hinta-alueeseen; 

5) metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja 
hallintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot 
(puun kasvatuksen kulut) otetaan huomioon 
verokuutiometrin keskimääräistä raha-arvoa 
määritettäessä siten, että verokuutiometrin 
bruttoraha-arvosta vähennetään verovuonna 
sovellettu keskimääräinen vähennys. Keski
määräinen vähennys määritetään verovuotta 
edeltävien viiden vuoden puun kasvatuksen 
kulujen ja saman ajanjakson metsätalouden 
bruttoarvonlisäyksen suhteena. Muun kuin 
markkinapuun arvostuksessa käytetään 4 koh
dassa tarkoitettua arvonalennusta. Pitkävai
kutteisten investointien menot otetaan keski
määräisvähennystä määritettäessä huomioon 
poistona, jonka suuruus on 25 prosenttia me
nojäännöksestä. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista 
veroluokista, 2 kohdassa tarkoitetuista metsä
veroluvuista ja suurimman kestävän hakkuu
määrän määritysperusteista, 3 kohdassa tarkoi
tetusta verokuutiometrin rakenteesta ja 5 koh
dassa tarkoitetusta keskimääräisestä vähennyk
sestä annetaan tarkemmat määräykset asetuk
sella. Verokuutiometrin keskimääräisestä raha
arvosta päättää valtioneuvosto. Metsäveroalu-

eista ja kantohinta-alueista päättää verohalli
tus. 

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, pidetään valtion Enontekiön ja Uts
joen kunnissa harjoittamasta metsätaloudesta 
saamana puhtaana tulona verovuonna tapahtu
neesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja 
luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä met
sästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia 
vähennettynä tulon hankkimisesta tai säilyttä
misestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja 
lukuun ottamatta. 

11 a § 
Sen estämättä, mitä 11 §:ssä ja verotuslain 

68 a §:n 2 momentissa on säädetty, metsäta
louden tuottoperusteina sovellettaviin metsäve
rolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen 
tehdään valtakunnan metsien kahdeksannessa 
inventoinnissa saatujen tietojen perusteella 
muutokset, kun tämä inventointi on päättynyt 
koko maassa. Jos kahdeksas inventointi kes
keytetään, ennen kuin siihen liittyvät mittauk
set on tehty koko maassa, inventoinnin katso
taan päättyneen koko maassa. 

13§ 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden 

puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat 
suorittamaosa menot jäljempänä mainituin 
edellytyksin: 

1) metsänhoitomaksu; 
2) metsän uudistamismenot (uudistamisvä

hennys), luontaisen uudistamisen alueella 800 
markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 mark
kaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 000 mark
kaa hehtaarilta; 

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys), 
1 000 markkaa hehtaarilta; 

4) metsämaan ojituksesta aiheutuneet menot 
vuosittain menojäännöksestä tehtävänä 25 pro
sentin poistona; 

5) pääosin metsätalouden kuljetuksiin kautta 
vuoden autolla liikennöitäviksi tarkoitettujen 
metsäteiden (metsäautotie) rakentamisesta ai
heutuneet menot vuosittain menojäännöksestä 
tehtävänä 25 prosentin poistona. 

Uudistamisvähennykseen sisältyviin menoi
hin luetaan myös uudistamisen valmisteluina 
tehtävän maanpinnan käsittelyn ja raivauksen 
aiheuttamat menot. 

Uudistamisvähennys myönnetään silloin, 
kun metsämaan uudistusala on kooltaan vähin
tään puoli hehtaaria. Uudistamisvähennys 
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myönnetään sinä verovuonna, jona metsän 
uudistaminen on loppuun suoritettu. Taimik
kovähennys myönnetään sinä verovuonna, jo
na taimikko todetaan vakiintuneeksi. Edellä 1 
momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut menot 
vähennetään hankkeen valmistumisvuonna. 
Taimikon vakiintumisen edellytyksistä anne
taan tarkemmat määräykset asetuksella. 

Jos metsän uudistamiseen tai taimikon hoi
toon on käytetty verovelvollisen näihin tarkoi
tuksiin valtion varoista saamia avustusvaroja, 
näiden määrä vähennetään asianomaisesta vä
hennyksestä. 

Muilla metsänomistajilla kuin valtiolla met
sämaan ojituksesta ja metsäautotien rakenta
misesta aiheutuneiden menojen vähennyskel
poisuuden edellytyksenä on, että toimenpide 
on toteutettu keskusmetsälautakunnan anta
mien ohjeiden ja metsäautotien menojen osalta 
lisäksi metsälautakunnan ennen työhön ryhty
mistä hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Verovuoden poiston määrän on oltava vä
hintään 500 markkaa tai tätä pienempi koko 
menojäännöksen määrä. 

Jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien pe
rusteella on todettu 1 momentin 2 ja 3 kohdas
sa tarkoitettujen vähennysten määrien perus
teena olevissa menoissa ainakin viiden prosen
tin lisäys tai alennus, vähennysten määrät tar
kistetaan. 

Jos metsätalouden puhtaasta tulosta vähen
nettävien menojen yhteismäärä ylittää lailla 
säädettyjen metsätalouden puhtaaseen tuot
toon kohdistuvien veronhuojennusten jälkeen 
lasketun puhtaan tuoton, ylimenevä osa ote
taan huomioon seuraavana verovuonna metsä
talouden puhtaasta tulosta erikseen vähennet
tävänä menona. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja ei 
oteta huomioon arvioitaessa 11 §:n 1 momen
tin 5 kohdassa tarkoitettuja tavallisia hoito- ja 
hallintomenoja ja poistoja. 

14 a § 
Metsämaan uudistusalan taimikosta myön

netään tässä pykälässä tarkoitettu verovapaus 
seuraavilla edellytyksillä: 

1) metsälautakunta tai valtion maalla asian
omainen viranomainen on hyväksynyt taimi
kon perustetuksi. Jos metsä on uudistettu 
luontaisesti, taimikon kasvua haittaavat sie
mentävät puut on poistettava ennen verova
pauden myöntämistä; 

2) muun metsänomistajan kuin valtion uu
distusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain 
(412/67) vastaista hakkuuta eikä uudistusalan 
taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin joh
dosta joutunut yksityismetsälain vastaiseen ti
laan; 

3) uudistusalalle ei ole muulla perusteella 
myönnetty verovapautta. 

V eroa tulon perusteella määrättäessä ei oteta 
lukuun verovapauden edellytykset täyttävän 
taimikon pinta-alan mukaan laskettua taimi
kon suhteellista osuutta maatilan metsän puh
taasta tuotosta niissä verotuksissa, jotka toimi
tetaan 5 momentissa mainituilla alueilla samas
sa momentissa tarkoitetuilta vuosilta (verova
pausaika). Ensimmäinen verovapaa vuosi on 
taimikon perustamisvuosi. 

Jos metsämaan uudistusalan taimikon hoito 
on laiminlyöty siten, että taimikkoa ei voida 
katsoa vakiintuneeksi, verovelvollinen menet
tää tässä pykälässä tarkoitetun verovapauden 
tällaisen alueen osalta laiminlyönnin totea
misvuotta seuraavalta vuodelta toimitettavasta 
verotuksesta alkaen, jollei taimikon vakiintu
misen turvaavia toimenpiteitä ole sitä ennen 
suoritettu. 

Taimikko katsotaan vakiintuneeksi seuraa
villa perusteilla: 

1) taimikon perustamisesta on kulunut 5 
momentissa tarkoitettu eri alueisiin kohdistuva 
vakiintumisaika; ja 

2) taimikassa on kasvupaikalla sopivia kehi
tyskelpoisia taimia hehtaaria kohti vähintään 
se määrä ja siinä on tehty ne taimikon tyydyt
tävän kehittymisen edellyttämät hoitotoimenpi
teet, joista annetaan tarkemmat määräykset 
asetuksella. 

Verovapausaika ja taimikon vakiintumisaika 
ovat keskusmetsälautakunnista ja metsälauta
kunnista 29 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä (439/87) mainittu
jen metsälautakuntien toimintapiireihin kuulu
vissa kunnissa sekä Ahvenanmaan maakunnas
sa seuraavat: 
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Alue 

Helsinki, Lounais-Suomi, 
Satakunta, Uusimaa
Häme, Pirkka-Häme, Itä
Häme, Etelä-Savo, Etelä-
Karjala, Itä-Savo ........ . 
Ahvenanmaa ............ . 
Pohjois-Karjala, Pohjois-
Savo, Keski-Suomi ...... . 
Etelä-Pohjanmaa, Poh
janmaa, Keski-Pohjan
maa, Kainuu, Pohjois-
Pohjanmaa .............. . 
Koillis-Suomi, Lappi .... . 

Verovapaus
aika 

Vuosia 

15 
15 

20 

25 
30 

Vakiintumis
aika 

Vuosia 

5 
5 

5 

10 
15 

Metsälautakunnan tehtävänä on valvoa tässä 
pykälässä tarkoitetun yerovap~uden _edellytyk
siä muiden verovelvollisten kmn valtiOn mailla 
sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin mää
rää. Taimikon vakiintumisen edellytykset selvi
tetään sen jälkeen, kun 5 momentissa tarkoitet
tu vakiintumisaika lisättynä enintään viidellä 
vuodella on kulunut. 

15 b § 
Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja 

näiden muodostamaila yhtymällä sekä yhteis
metsällä on oikeus metsätalouden puhtaasta 
tulosta tehdä vähennys verovuonna ostajalle 
luovutetusta ensiharvennushakkuussa kerty
neestä puutavarasta (ensiharvennusvähennys). 

Ensiharvennusvähennyksen määrä lasketaan 
siten, että se vastaa hakkuussa kertyvän ja 
luovutetun puutavaran puolta määrää kerrot
tuna verovuoden verokuutiometrin keskimää
räisellä raha-arvolla, kuitenkin enintään metsä
talouden puhtaaseen tuottoon kohdistuvien 
lailla säädettyjen veronhuojennusten ja 
13 §:ssä tarkoitettujen vähennysten jälkeen las
kettua metsätalouden puhtaan tuoton koko
naismäärää verovuonna. 

Vähennyksen myöntämisen edellytyksenä on 
edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi, että 

1) hakkuu on kohdistunut metsämaahan, 
jonka puuston läpimitta (keskiläpimitta) ennen 
hakkuu ta 1 ,3 metrin korkeudelta maanpinnas
ta mitattuna on vähintään 8 cm ja enintään 16 
cm; 

2) hakkuuta ei ole toteutettu yksityismetsä
lain vastaisella tavalla; 

3) yhdelle ostajalle luovutetun puutavaran 
määrä on vähintään 20 kiintokuutiometriä; 

3 300462P 

4) luovutettu puutavara täyttää puumarkki
noilla yleisesti sovellettavat puutavaran mitta
ja laatuvaatimukset; 

5) veroilmoitukseen on liitetty puun ostajan 
antama todistus vähennykseen oikeuttavan 
puutavaran määrästä. 

Keskiläpimitan mittaustavasta annetaan tar
kemmat määräykset asetuksella. 

Ensiharvennusvähennystä ei pidetä 13 § :n 8 
momentissa tarkoitettuna menona. 

17 § 
Maatilatalouden tulosta vähennetään maati

lataloudesta johtuneen velan korot sekä in
deksi- ja kurssitappiot tulo- ja varallisuusvero
lain säännösten edellyttämällä tavalla. 

20 § 
Metsälautakunnan tai, jos kysymyksessä on 

valtion maa, asianomaisen viranomaisen on 
annettava verovelvolliselle ja veroviranomaisel
le todistus 14 ja 14 a §:ssä säädetyistä veron
huojennuksen edellytyksistä. Metsälautakunta 
antaa metsänomistajalle todistuksen ensihar
vennuksen edellytyksistä, jos tarkoituksena on 
luovuttaa puutavaraa hankinta- tai käteiskau
palla. 

Metsälautakunnan on annettava verovelvol
liselle ja veroviranomaiselle lausunto 13 §:n 1 
momentin 2-5 kohdassa tarkoitettujen meno
jen määristä ja niiden vähennyskelpoisuuden 
edellytyksistä. 

Metsäntutkimuslaitoksen on annettava vero
hallitukselle lausuntoja 11 §:n 1 momentin 2, 3 
ja 5 kohdassa tarkoitetuista tuottoperusteista 
ja 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoite
tuista menoista. 

21 § 
Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut 

voitot verotetaan tulo- ja varallisuusverolain 
säännösten edellyttämällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1991. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa, 
kuitenkin siten, että 11 §:n 1 momentin 2 ja 3 
kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran, kun 
metsäverolukuja tai verokuutiometrin raken
netta muutetaan tämän lain voimaantulon jäl
keen. 

Poiketen siitä, mitä 11 §:n 1 momentin 2 ja 
3 kohdassa on säädetty, verotusta varten tehtä
vä kasvun arvio ja verokuutiometrin rakenteen 
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arviointi kohdistetaan veronalaiselle metsä
maalle ensimmäisen kerran valtakunnan met
sien kahdeksannen inventoinnin tietojen käyt
töönoton yhteydessä. 

Lain 14 a §:ssä tarkoitettu verovapaus 
myönnetään metsämaan uudistusalueille myös 
silloin, kun verovelvollisella olisi muutoin ollut 
oikeus lain 15 a §:ssä tarkoitettuun veronhuo
jennukseen, mutta taimikkoa ei ole todettu 
vakiintuneeksi. Verovapaus myönnetään näissä 
tapauksissa 14 a §:n 5 momentissa tarkoitetuk
si verovapausajaksi, kun taimikko on vakiintu
nut. 

Ennen tämän lain voimaantuloa maatalous
maan metsityksen perusteella myönnettyyn ve-

2. 

rovapauteen sovelletaan tällä lailla kumottujen 
15 §:n 1 momentin ja 16 §:n säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa vakiintu
neen taimikon johdosta saadun veronhuojen
nuksen jaksottamiseen sovelletaan tällä lailla 
kumotun 15 a §:n 2 momentin säännöstä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa suon ojituk
sen perusteella myönnettyyn verovapauteen so
velletaan tällä lailla kumottujen 15 §:n 2 mo
mentin ja 16 §:n säännöksiä silloin, kun ojitus
toimitus on loppuunsuoritettu ennen 1 päivää 
tammikuuta 1989. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleen 13 §:n 4 momentin mukaan muodostu
nut siirtyvä vähennys otetaan huomioon tämän 
lain 13 §:n 1 momentin mukaisena menona. 

Laki 
verotuslain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 45 §:n 1 momentin 2 

kohta, 
sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980/79), näin kuuluvaksi: 

45 § 
Verotusta varten tulee jäljempänä mainitta

vien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen 
toimittaa verohallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti veroviranomaiselle tai jäljempänä 
mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edel
liseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta 
verohallituksen määräämänä ajankohtana puo
livuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot: 

2) puun ostajien luettelo puutavaran hankin
tamyyjistä veroviranomaiselle sekä puun osta-

jien tai niiden järjestöjen verokuutiometrin 
keskimääräisen raha-arvon laskemista varten 
tarvittavat kuntakohtaiset tai kantohinta-alu
eittaiset keskihinnat ja niitä vastaavat puumää
rät ostamistaan puutavaralajeista metsäntutki
muslaitokselle, jolla on oikeus tarkastaa il
moittamisvelvollisten hallussa oleva aineisto, 
johon ilmoitetut hintatiedot perustuvat; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1991. 

päivänä 
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3. 
Laki 

maatalouden investointivarauslain 1 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 1 

ja 12 §, 
sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (902/86), näin kuuluviksi: 

1 § 
Maatalouden investointivarauksesta, jonka 

maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi 
verovuosilta 1983-1990 veroilmoituksessaan 
tehdä, säädetään tässä laissa. 

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1990 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 
1983-1994 toimitettavissa verotuksissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1991. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 15, 15 a 

ja 16 §, 
sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (975179), ja 
muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 1, 9 ja 11 kohta, 8 §:n 3 ja 4 

momentti sekä 11, 13, 17, 20 ja 21 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 5 §:n 1 momentin 4 kohta ja 21 § 30 päivänä joulukuuta 1970 

annetussa laissa (847 170), 5 §:n 1 momentin 2 kohta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(1039/85), 6 §:n 1 momentin 1 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (303/82) ja 11 
kohta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (374/68), 11 § osittain muutettuna 12 päivänä 
toukokuuta 1972 annetulla lailla (373/72), 13 § 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(941185), 17 § 2 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (900/83) ja 20 § muutettuna 
mainituilla 21 päivänä joulukuuta 1979 ja 13 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla, sekä 

lisätään 5 §:n 1 momenttiin siitä mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla 
kumotun 12 kohdan sijaan uusi 12 kohta, 6 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta sekä lakiin uusi 10 a, 
10 b, 10 c, 11 a, 14 a ja 15 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Maatalouden verovuoden puhdas tulo on 

maataloudesta sekä siihen tai metsätalouteen 
liittyvästä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole 
pidettävä eri liikkeenä, rahana tai rahanarvoi
sena etuutena verovuonna saatujen tulojen, 
joihin ei kuitenkaan lueta verovelvollisen ja 
hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen 
tilalta saatujen maatalous- ja puutarhatuottei
den luovutushintaa, ja tulon hankkimisesta tai 
säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus. 

Ehdotus 

4 § 
Maatalouden verovuoden puhdas tulo on 

maataloudesta sekä siihen tai metsätalouteen 
liittyvästä sellaisesta toiminnasta, jota ei ole 
pidettävä eri liikkeenä, rahana tai rahanarvoi
sena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja 
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen erotus. 

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta 
verovelvollisen ja hänen perheensä yksityista
loudessa käytettyjen tilalta saatujen maatalous
ja puutarhatuotteiden luovutushintaa. 

Verovelvollisen ottaessa 1 momentissa tar
koitetusta toiminnasta yksityistalouden käyt
töön muuta kuin 2 momentissa tarkoitettua 
omaisuutta katsotaan omaisuuden alkuperäistä 
hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alhai
sempi todennäköinen luovutushinta veronalai
seksi luovutushinnaksi. 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohes
sa: 
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2) rakennuksesta ja rakennelmasta, jonka 
verovelvollinen on omistanut 10 vuotta lyhy
emmän ajan, saadut luovutushinnat sekä va
hingon-, vakuutus- ja muut korvaukset koko
naan ja, omistusajan ollessa vähintään 10 
vuotta tai kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603177) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos rakennus ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa raken
nus tai saada sen pysyvä käyttöoikeus maini
tulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen vesis
tön patoamista tai säännöstelyä varten on va
paaehtoisesti luovuttanut rakennuksen maini
tuista toimenpiteistä hyötyä saavalle voimalai
toksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon valtiolle on annettu lunastusoikeus, 20 
prosenttia mainituista luovutushinnoista ja 
korvauksista, lukuun ottamatta verovelvollisen 
tai hänen perheensä asuntona taikka muuten 
heidän yksityistaloudessaan käytetystä raken
nuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saatuja 
luovutushintoja ja korvauksia, kuitenkin niin, 
että maatilan tai sen osan luovutuksen yhtey
dessä myös rakennuksista ja rakennelmista 
saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

4) valtiolta maataloustuotannon tukemiseksi 
saadut avustukset ja korvaukset, lukuun otta
matta pinta-alalisää sekä uudis- ja kivenrai
vauspalkkioita ynnä muita niihin verrattavia 
maanparannusavustuksia ja verovelvollisen tai 
hänen perheensä asunnoksi taikka muuten hei
dän yksityistaloudessaan käytettäväksi tarkoi
tetun rakennuksen, rakennelman tai sen osan 
hankintaa ja perusparannuksia varten saatuja 
avustuksia, kuitenkin niin, että koneiden, ka
luston ja laitteiden hankkimista tai perusparan
nuksia varten saadut avustukset ja korvaukset 
tuloutetaan 8 §:ssä ja salaojitusavustukset 
10 §:ssä säädetyllä tavalla sekä rakennusten ja 
rakenneimien hankintaan ja perusparannuksiin 
saadut avustukset vähentämällä ne vastaavista 
hankinta- tai perusparannusmenoista; 

Ehdotus 

2) rakennuksesta ja rakennelmasta, jonka 
verovelvollinen on omistanut 10 vuotta lyhy
emmän ajan, saadut luovutushinnat sekä va
hingon-, vakuutus- ja muut korvaukset koko
naan ja, omistusajan ollessa vähintään 10 
vuotta tai kun rakennus on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603/77) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos rakennus ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa raken
nus tai saada sen pysyvä käyttöoikeus maini
tulla menettelyllä, tai jos verovelvollinen vesis
tön patoamista tai säännöstelyä varten on va
paaehtoisesti luovuttanut rakennuksen maini
tuista toimenpiteistä hyötyä saavalle voimalai
toksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon valtiolle on ann~ttu lunastusoikeus, 60 
prosenttia mainituista luovutushinnoista ja 
korvauksista, lukuun ottamatta verovelvollisen 
tai hänen perheensä asuntona taikka muuten 
heidän yksityistaloudessaan käytetystä raken
nuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saatuja 
luovutushintoja ja korvauksia, kuitenkin niin, 
että maatilan tai sen osan luovutuksen yhtey
dessä myös rakennuksista ja rakennelmista 
saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

4) valtiolta maataloustuotannon tukemiseksi 
saadut avustukset ja korvaukset, lukuun otta
matta uudis- ja kivenraivauspalkkioita ja mui
ta niihin verrattavia maanparannusavustuksia 
ja verovelvollisen tai hänen perheensä asun
noksi taikka muuten heidän yksityistaloudes
saan käytettäväksi tarkoitetun rakennuksen, 
rakennelman tai sen osan hankintaa ja perus
parannuksia varten saatuja avustuksia, kuiten
kin niin, että koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankkimista tai perusparannuksia varten saa
dut avustukset ja korvaukset tuloutetaan 
8 §:ssä ja salaojitusavustukset 10 §:ssä sääde
tyllä tavalla sekä rakennusten ja rakenneimien 
hankintaan ja perusparannuksiin saadut avus
tukset vähentämällä ne vastaavista hankinta
tai perusparannusmenoista; 

12) verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä 
siirtämän muun kuin 11 kohdassa tarkoitetun 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

omaisuuden verotuksessa poistamatto oleva 
hankintamenon osa; 

6 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi

sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennys
kelpoisia menoja ovat muun ohessa: 

1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahassa maksetut palkat, heidän ja heidän rahana maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perus- omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perus
tuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän tuvat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyt- omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyt
tömyyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten tömyyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten 
oikeuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus- oikeuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus
ja muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, että ja muut sellaiset maksut, verovelvollisen ja 
maatalousyrittäjien eläkelain (467 169) ja maa- hänen perheenjäsenensä pakollisesta eläke
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/ vakuutuksesta suoritetut maksut, maatalous-
81) perusteella suoritetut maksut ovat vähen- yrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) pe
nyskelpoisia vain tulo- ja varallisuusverolain rusteella suoritetut maksut ja maata/ousyrittä-
29§ :n 1 momentin 5 kohdassa säädetyin rajoi- jien eläkelaissa (467169) tarkoitetut ryhmähen
tuksin ja että verovelvollisen perheenjäsenen kivakuutuksen maksut sekä verovelvollisen 
palkka ja muut etuudet ovat vähennyskelpoisia perheenjäsenen palkka ja muut etuudet 7 §:ssä 
7 §:ssä säädetyin rajoituksin; säädetyin rajoituksin; 

9) maataloudessa käytetyn, tilan metsästä 
otetun puun kantohinnat; sekä 

11) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut. 

Menojäännös on verovuoden aikana hankii
tujen koneiden, kaluston ja laitteiden hankin
tamenojen sekä aikaisemmin hankittujen ko
neiden, kaluston ja laitteiden poistamattomien 
hankintamenojen summa vähennettynä koneis
ta, kalustosta ja laitteista verovuoden aikana 
saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeil
la sekä vahingon-, vakuutus- ja muilla kor
vauksilla ynnä koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintaan ja perusparannuksiin saaduilla 
avustuksilla. 

9) 50 prosenttia maataloudessa käytetyn, 
maatilan metsästä otetun puutavaran kanto
hintojen markkina-arvosta; 

11) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut; 
sekä 

12) verovelvollisen toisesta tulolähteestä 
maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuk
sessa poistamatto oleva hankintamenon osa tai 
sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalai
seksi luovutushinnaksi luettu määrä. 

8 § 

Menojäännös on verovuoden aikana käyt
töön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden 
hankintamenojen sekä aikaisemmin käyttöön 
otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden pois
tamattomien hankintamenojen summa vähen
nettynä koneista, kalustosta ja laitteista vero
vuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja 
muilla vastikkeilla sekä vahingon-, vakuutus
ja muilla korvauksilla ynnä koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintaan ja perusparannuksiin 
saaduilla avustuksilla. 
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Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään 30 prosenttia menojäännöksestä. Jos näin 
laskettu poisto on pienempi kuin 10 prosenttia 
verovuoden päättyessä käytössä olevien vero
vuoden ja kolmen sitä edeltäneen verovuoden 
aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, 
saadaan poisto kuitenkin tehdä viimeksi maini
tun suuruisena. 

Ehdotus 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään 25 prosenttia menojäännöksestä. Jos näin 
laskettu poisto on pienempi kuin 10 prosenttia 
verovuoden päättyessä käytössä olevien vero
vuoden ja kolmen sitä edeltäneen verovuoden 
aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston 
ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, 
saadaan poisto kuitenkin tehdä viimeksi maini
tun suuruisena. 

10 a § 
Verovelvollinen voi vähentää maatalouden 

puhtaasta tulosta veroilmoituksessaan teke
mänsä varauksen (tasaus varaus) . Tasaus
varauksen suuruus on enintään 30 prosenttia 
maatalouden puhtaasta tulosta ennen varauk
sen vähentämistä, kuitenkin enintään 40 000 
markkaa. Pienempää kuin 5 000 markan ta
sausvarausta ei kuitenkaan saa tehdä. Tasaus
varauksen määrää laskettaessa jätetään täysien 
tuhansien markkojen ylimenevä osa lukuunot
tamatta. 

Tasausvaraus on luettava maatalouden ve
ronalaiseksi tuloksi tai käytettävä jäljempänä 
JOb §:ssä mainitun omaisuuden hankinta- ja 
perusparannusmenojen kattamiseen viimeis
tään toisena verovuonna sen verovuoden päät
tymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa ta
sausvaraus on tehty. Aikaisemmin tehty varaus 
on käytettävä ennen myöhemmin tehtyjä va
rauksia. 

Tasausvarauksella katettu meno tai sen osa 
ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. 

10 b § 
Tasausvarausta saadaan käyttää seuraavien 

maatalouden käyttöomaisuushyödykkeiden 
hankinta- ja perusparannusmenoihin: 

J) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut koneet, 
kalusto ja laitteet; 

2) 9 §:ssä tarkoitetut rakennukset ja raken
nelmat; sekä 

3) salaojat, sillat, padot ja muut sellaiset 
JO §:n J momentissa tarkoitetut hyödykkeet. 

Tasausvarausta on käytettävä J momentin 
J kohdassa tarkoitettuihin hankintamenoihin 
sinä verovuonna, jona hyödyke on hankittu, ja 
perusparannusmenoihin sinä verovuonna, jona 
perusparannus on suoritettu. Tasausvarausta 
on käytettävä J momentin 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuihin hankinta- ja perusparannusme-
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11 § 
Metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pi

detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaa
tuisen metsämaan arvioidaan kunnassa vero
vuonna päättyneenä ja kahtena sitä edeltänee
nä hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti 
antaneen huomioon ottaen kantohintatason ja 
metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallin
tokustannukset sekä kohtuulliset arvonvähen
nykset sen mukaan kuin niistä asetuksella erik
seen säädetään. 

Ehdotus 

noihin sinä verovuonna, jona hyödykkeen ra
kennus/yö on aloitettu tai se on valmistunut. 

10 c § 
Jollei verovelvollinen ole esittänyt selvitystä 

tasausvarauksen lukemisesta tuloksi tai käyttä
misestä JO a ja JO b §:ssä tarkoitetulla tavalla, 
tasausvaraus luetaan maatalouden veronalai
seksi tuloksi sinä verovuonna, jona se olisi 
viimeistään ollut luettava tuloksi tai käytettä
vä. 

Maatalouden harjoittamisen lopettaneen ve
rovelvollisen käyttämättömät tasausvaraukset 
luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona hän on lopettanut maatalouden harjoitta
misen. Varauksia ei kuitenkaan lueta tuloksi 
verovelvollisen kuoleman johdosta, jos vero
velvollisen kuo/inpesä, jota verotetaan erillise
nä verovelvollisena, jatkaa maatalouden har
joittamista. 

11§ 
Metsätaloudesta saatuna puhtaana tulona pi

detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaa
tuisen metsämaan arvioidaan kunnassa tai 
kuntaryhmässä (metsä veroa 1 u e) vero
vuonna päättyneenä ja sitä edeltäneenä hak
kuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti anta
neen. Tuoton arvioinnissa sovelletaan seuraa
via perusteita (t u o t t o perusteet) : 

1) metsämaat jaetaan verotusta varten enin
tään neljään eri veroluokkaan; 

2) eri veroluokkiin luetun metsämaan vuo
tuinen puuntuotos hehtaaria kohti määritetään 
kuutiometreinä (vero kuutiometri) siten, 
että arvioitu tuotos ottaa huomioon puuston 
erilaisen rakenteen eri veroluokissa ja vastaa 
1 kohdassa tarkoitettuihin veroluokkiin luettu
jen veronalaisten metsämaiden kuorellisen run
kopuun vuotuista kasvua hehtaaria kohti 
(m etsäverolu ku), sen mukaan kuin jäl
jempänä tarkemmin säädetään. 

Jos metsämaan suurimman kestävän hak
kuumahdollisuuden määrä kunnassa tai kunta
ryhmässä on pienempi kuin kasvun määrä, 
metsäveroluvut kerrotaan mainitun hakkuu
mahdollisuuden ja kasvun määrien suhteella. 

Jos verokuutiometrien määrä kunnassa on 
suurempi kuin 90 prosenttia ja pienempi kuin 
70 prosenttia kunnan metsämaan kasvun edellä 
sanotulla tavalla korjatusta arviosta samalla 
alueella, metsäveroluvut tarkistetaan kaikissa 
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Ehdotus 

veroluokissa siten, että 90 prosentin osuutta ei 
ylitetä (veron a 1 a i n en kas v u) eikä 70 
prosentin osuutta aliteta. Tarkistus tehdään 
myös silloin, kun kunnassa otetaan käyttöön 
uusi maatilojen veroluokitus; 

3) yhteen verokuutiometriin arvioidaan sisäl
tyvän eri puutavaralajeja ja hukkapuuta sa
massa suhteessa kuin niitä on veronalaisen 
metsämaan puuston rakenteessa (vero k u u
t i o metrin r a ken ne) kunnassa tai kunta
ryhmässsä; 

4) tulon arvioinnissa sovellettava vuotuisen 
tuotoksen arvo (veroku u t i ometri n 
bru t tora ha- arvo) määritetään metsän
omistajien puukaupoissa puutavaralajeittain 
saamien keskimääräisten kantohintojen ja han
kintahinnoista yhtenäisin perustein johdettujen 
laskennallisten kantohintojen (kanto hinta
taso) perusteella ottaen huomioon kotitarve
puun ja veronalaisen hakkuusäästön arvon
alennus jäljempänä säädetyllä tavalla. Puun 
keskihinnat lasketaan kauppakohtaisien yksik
köhintojen keskiarvona. Tulon menetyksistä 
saadut vakuutuskorvaukset otetaan huomioon 
kantohintatasoa määritettäessä keskimääräisi
nä. 

Kotitarvepuun ja veronalaisen hakkuusääs
tön arvona käytetään 50 prosenttia markkina
puun hinnasta. Arvonalennuksen kohteena ole
va määrä lasketaan veronalaisen kasvun puuta
varamäärän ja markkinahakkuutilaston mark
kinapuun määrien erotuksena kunnittain tai 
kuntaryhmittäin. Kunkin hakkuuvuoden kas
vuna käytetään vertailussa sen vuoden kasvua, 
jona hakkuuvuosi päättyy. Verokuutiometrin 
bruttoraha-arvo on markkinapuun kantohinta
tason ja arvonalennuksen kohteena olevan 
puun arvon puumäärillä painotettu keskiarvo. 

Jos puutavaran kantohinnat ovat kunnan eri 
osissa puutavaran menekki- ja kuljetussuhtei
den johdosta huomattavasti erilaiset tai jos 
kuntien välisten huomattavien tuottoperuste
erojen tasoittaminen sitä edellyttää, jaetaan 
metsämaat kunnassa enintään kolmeen kanto
hinta-alueeseen; 

5) metsään kohdistuvat tavalliset hoito- ja 
hallintomenot sekä käyttöomaisuuden poistot 
(p u u n kasvat u k sen k u 1 u t) otetaan 
huomioon verokuutiometrin keskimääräistä 
raha-arvoa määritettäessä siten, että verokuu
tiometrin bruttoraha-arvosta vähennetään ve
rovuonna sovellettu keskimääräinen vähennys. 
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Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, pidetään valtion Enontekiön ja Utsjoen 
kunnissa harjoittamasta metsätaloudesta saa
mana puhtaana tulona verovuonna tapahtu
neesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja 
luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä met
sästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia 
vähennettynä tulon hankkimisesta ja säilyttä
misestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja 
lukuun ottamatta. 

13§ 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden 

puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat 
suorittamansa menot jäljempänä mainituin 
edellytyksin: 

1) metsänhoitomaksu; 

Ehdotus 

Keskimääräinen vähennys määritetään vero
vuotta edeltävien viiden vuoden puun kasva
tuksen kulujen ja saman ajanjakson metsäta
louden bruttoarvonlisäyksen suhteena. Muun 
kuin markkinapuun arvostuksessa käytetään 4 
kohdassa tarkoitettua arvona/ennusta. Pitkä
vaikutteisten investointien menot otetaan kes
kimääräisvähennystä määritettäessä huomioon 
poistona, jonka suuruus on 25 prosenttia me
nojäännöksestä. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista 
veroluokista, 2 kohdassa tarkoitetuista metsä
veroluvuista ja suurimman kestävän hakkuu
määrän määritysperusteista, 3 kohdassa tarkoi
tetusta verokuutiometrin rakenteesta ja 5 koh
dassa tarkoitetusta keskimääräisestä vähennyk
sestä annetaan tarkemmat määräykset asetuk
sella. Verokuutiometrin keskimääräisestä raha
arvosta päättää valtioneuvosto. Metsäveroalu
eista ja kantohinta-alueista päättää verohalli
tus. 

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa on 
säädetty, pidetään valtion Enontekiön ja Uts
joen kunnissa harjoittamasta metsätaloudesta 
saamana puhtaana tulona verovuonna tapahtu
neesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja 
luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä met
sästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia 
vähennettynä tulon hankkimisesta tai säilyttä
misestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja 
lukuun ottamatta. 

11 a§ 
Sen estämättä, mitä 11 §:ssä ja verotuslain 

68 a §:n 2 momentissa on säädetty, metsäta
louden tuottoperusteina sovellettaviin metsäve
rolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen 
tehdään valtakunnan metsien kahdeksannessa 
inventoinnissa saatujen tietojen perusteella 
muutokset, kun tämä inventointi on päättynyt 
koko maassa. Jos kahdeksas inventointi kes
keytetään, ennen kuin siihen liittyvät mittauk
set on tehty koko maassa, inventoinnin katso
taan päättyneen koko maassa. 

13§ 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden 

puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat 
suorittamansa menot jäljempänä mainituin 
edellytyksin: 

1) metsänhoitomaksu; 
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2) korvaukset metsätaloussuunnitelmasta 
suunnitelman Iaatija/le; 

3) vähintään kuilupuun mitat täyttävää 
puustoa kasvavaan metsään, jossa on suoritet
tu tarpeelliset kasvatushakkuut, /evitettyjen ra
vinteiden ja maanparannusaineiden hankinta
menot (metsän kasva tusla n no ite); 

4) ennestään ojitetun suon tai soistuneen 
kankaan täydennysojituksesta tai ojaverkoston 
perkauksesta aiheutuneet menot (metsäojituk
sen kunnostus); sekä 

5) 30 prosenttia pääasiassa metsätalouden 
kuljetuksiin kautta vuoden autolla Iiikennöitä
viksi tarkoitettujen metsäteiden (metsäautotie) 
rakentamisesta aiheutuneista menoista. 

Valtiolla ei ole oikeutta erikseen vähentää 
muita 1 momentissa mainittuja menoja kuin 
suorittamansa metsänhoitomaksu. 

Metsätaloussuunnitelmasta suunnitelman 
Iaatijalie maksetun korvauksen vähennyskel
poisuuden edellytyksenä on, että suunnitelma 
on laadittu keskusmetsälautakunnan antamien 
ohjeiden mukaisesti ja että piirimetsälautakun
ta on sen hyväksynyt. Metsän kasvatuslannoit
teiden hankintamenon sekä metsäojituksen 
kunnostuksesta aiheutuneiden menojen vähen
nyskelpoisuuden edellytyksenä on, että Iannoit
tamista ja metsäojituksen kunnostusta voidaan 
pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon 
kasvupaikka, puuston metsänhoidollinen tila 
ja ympäristövaikutukset ja että toimenpide on 
toteutettu keskusmetsälautakunnan antamien 
ohjeiden ja keskus- tai piirimetsälautakunnan 
ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunni
telman mukaisesti. Metsäautotien rakentami
sesta aiheutuneiden menojen vähennyskelpoi
suuden edellytyksenä on, että toimenpide on 
toteutettu keskusmetsälautakunnan antamien 
ohjeiden ja keskus- tai piirimetsälautakunnan 
ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunni
telman mukaisesti. 

Edellä 1 momentin 2-5 kohdassa tarkoite
tut menot vähennetään hankkeen valmistumis
vuonna. Jos metsätalouden puhtaasta tulosta 
vähennettävien menojen yhteismäärä ylittää 
14, 15 ja 15 a §:n mukaisten veronhuojennus-

Ehdotus 

2) metsän uudistamismenot (u u d i s ta m i s
vähennys), luontaisen uudistamisen alueel
la 800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 
markkaa hehtaarilta ja istutusalueil/a 3 000 
markkaa hehtaarilta; 

3) taimikonhoitomenot (tai m i k k o v ä
he n n y s), 1 000 markkaa hehtaarilta; 

4) metsämaan ojituksesta aiheutuneet menot 
vuosittain menojäännöksestä tehtävänä 25 pro
sentin poistona; 

5) pääosin metsätalouden kuljetuksiin kautta 
vuoden autolla Iiikennöitäviksi tarkoitettujen 
metsäteiden (metsäautotie) rakentamisesta ai
heutuneet menot vuosittain menojäännöksestä 
tehtävänä 25 prosentin poistona. 

Uudistamisvähennykseen sisältyviin menoi
hin luetaan myös uudistamisen valmisteluina 
tehtävän maanpinnan käsittelyn ja raivauksen 
aiheuttamat menot. 

Uudistamisvähennys myönnetään silloin, 
kun metsämaan uudistusala on kooltaan vähin
tään puoli hehtaaria. Uudistamisvähennys 
myönnetään sinä verovuonna, jona metsän 
uudistaminen on loppuun suoritettu. Taimik
kovähennys myönnetään sinä verovuonna, jo
na taimikko todetaan vakiintuneeksi. Edellä 1 
momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut menot 
vähennetään hankkeen valmistumisvuonna. 
Taimikon vakiintumisen edellytyksistä anne
taan tarkemmat määräykset asetuksella. 

Jos metsän uudistamiseen tai taimikon hoi
toon on käytetty verovelvollisen näihin tarkoi
tuksiin valtion varoista saamia avustusvaroja, 
näiden määrä vähennetään asianomaisesta vä
hennyksestä. 
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ten jälkeen lasketun metsän puhtaan tuoton, 
ylimenevä osa otetaan huomioon seuraavana 
verovuonna metsätalouden puhtaasta tulosta 
erikseen vähennettävänä menona. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja ei 
oteta huomioon arvioitaessa 11 §:n 1 momen
tissa tarkoitettuja tavallisia hoito- ja hallinto
kustannuksia ja poistoja. 

Ehdotus 

Muilla metsänomistajilla kuin valtiolla met
sämaan ojituksesta ja metsäautotien rakenta
misesta aiheutuneiden menojen vähennyskel
poisuuden edellytyksenä on, että toimenpide 
on toteutettu keskusmetsälautakunnan anta
mien ohjeiden ja metsäautotien menojen osalta 
lisäksi metsälautakunnan ennen työhön ryhty
mistä hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Verovuoden poiston määrän on oltava vä
hintään 500 markkaa tai tätä pienempi koko 
menojäännöksen määrä. 

Jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien pe
rusteella on todettu 1 momentin 2 ja 3 kohdas
sa tarkoitettujen vähennysten määrien perus
teena olevissa menoissa ainakin viiden prosen
tin lisäys tai alennus, vähennysten määrät tar
kistetaan. 

Jos metsätalouden puhtaasta tulosta vähen
nettävien menojen yhteismäärä ylittää lailla 
säädettyjen metsätalouden puhtaaseen tuot
toon kohdistuvien veronhuojennus/en jälkeen 
lasketun puhtaan tuoton, ylimenevä osa ote
taan huomioon seuraavana verovuonna metsä
talouden puhtaasta tulosta erikseen vähennet
tävänä menona. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja ei 
oteta huomioon arvioitaessa 11 §:n 1 momen
tin 5 kohdassa tarkoitettuja tavallisia hoito- ja 
hallintomenoja ja poistoja. 

14 a § 
Metsämaan uudistusalan taimikosta myön

netään tässä pykälässä tarkoitettu verovapaus 
seuraavilla edellytyksillä: 

1) metsälautakunta tai valtion maalla asian
omainen viranomainen on hyväksynyt taimi
kon perustetuksi. Jos metsä on uudistettu 
luontaisesti, taimikon kasvua haittaavat sie
mentävät puut on poistettava ennen verova
pauden myöntämistä; 

2) muun metsänomistajan kuin valtion uu
distusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain 
(412167) vastaista hakkuuta eikä uudistusalan 
taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin joh
dosta joutunut yksityismetsälain vastaiseen ti
laan; 

3) uudistusalalle ei ole muulla perusteella 
myönnetty verovapautta. 
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Ehdotus 

Veroa tulon perusteella määrättäessä ei oteta 
lukuun verovapauden edellytykset täyttävän 
taimikon pinta-alan mukaan laskettua taimi
kon suhteellista osuutta maatilan metsän puh
taasta tuotosta niissä verotuksissa, jotka toimi
tetaan 5 momentissa mainituilla alueilla samas
sa momentissa tarkoitetuilta vuosilta (vero
vapaus aika) . Ensimmäinen verovapaa 
vuosi on taimikon perustamisvuosi. 

Jos metsämaan uudistusalan taimikon hoito 
on laiminlyöty siten, että taimikkoa ei voida 
katsoa vakiintuneeksi, verovelvollinen menet
tää tässä pykälässä tarkoitetun verovapauden 
tällaisen alueen osalta laiminlyönnin totea
misvuotta seuraavalta vuodelta toimiieftavasta 
verotuksesta alkaen, jollei taimikon vakiintu
misen turvaavia toimenpiteitä ole sitä ennen 
suoritettu. 

Taimikko katsotaan vakiintuneeksi seuraa
villa perusteilla: 

1) taimikon perustamisesta on kulunut 5 
momentissa tarkoitettu eri alueisiin kohdistuva 
vakiintumisaika; ja 

2) taimikossa on kasvupaikalla sopivia kehi
tyske/poisia taimia hehtaaria kohti vähintään 
se määrä ja siinä on tehty ne taimikon tyydyt
tävän kehittymisen edellyttämät hoitotoimenpi
teet, joista annetaan tarkemmat määräykset 
asetuksella. 

Verovapausaika ja taimikon vakiintumisaika 
ovat keskusmetsä/autakunnista ja metsälauta
kunnista 29 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä (439187) mainittu
jen metsälautakuntien toimintapiireihin kuulu
vissa kunnissa sekä Ahvenanmaan maakunnas
sa seuraavat: 

Alue 

Helsinki, Lounais-Suomi, 
Satakunta, Uusimaa
Häme, Pirkka-Häme, Itä
Häme, Etelä-Savo, Etelä-
Karjala, Itä-Savo ........ . 
Ahvenanmaa ............ . 
Pohjois-Karjala, Pohjois-
Savo, Keski-Suomi ...... . 
Etelä-Pohjanmaa, Poh
janmaa, Keski-Pohjan
maa, Kainuu, Pohjois-
Pohjanmaa .............. . 
Koillis-Suomi, Lappi .... . 

Verovapaus- Vakiintumis-
aika aika 

Vuosia Vuosia 

15 
15 

20 

25 
30 

5 
5 

5 

JO 
15 
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15 §. 
Jos maatalousmaa on metsitetty, ei tämän 

alueen metsän puhdasta tuottoa oteta lukuun 
määrättäessä veroa tulon perusteella niissä ve
rotuksissa, jotka toimitetaan Lapin läänissä 35 
vuodelta, Oulun läänissä 30 vuodelta ja muual
la maassa 25 vuodelta sen kalenterivuoden 
alusta lukien, jona metsitystyö on loppuun 
suoritettu. 

Jos suo on joko kokonaan tai osittain maan
omistajan varoin ojitettu metsänkasvun paran
tamiseksi, ei tämän alueen metsän puhdasta 
tuottoa oteta lukuun määrättäessä veroa tulon 
perusteella niissä verotuksissa, jotka toimite
taan Lapin läänissä 25 vuodelta, Oulun läänis
sä 20 vuodelta ja muualla maassa 15 vuodelta 
sen kalenterivuoden alusta lukien, jona ojitus
toimitus on loppuun suoritettu. 

15 a §. 
Metsämaan uudistusalan vähintään puolen 

hehtaarin suuruisesta taimikosta annetaan ve
ronhuojennus luonnolliselle henkilölle, kuolin
pesälle ja näiden muodostamalle yhtymälle. 
Uudistusalasta, jonka tuotto muulla perusteel
la on verovapaa, ei anneta tässä pykälässä 
tarkoitettua veronhuojennusta. 

Veroa tulon perusteella määrättäessä ei oteta 
lukuun pinta-alan mukaan laskettua taimikon 
suhteellista osuutta maatilaan kuuluvan tilan 
metsän puhtaasta tuotosta kerrottuna Lapin 
läänissä luvulla 16, Oulun läänissä luvulla 14, 
Pohjois-Karjalan läänissä luvulla 13, Mikkelin, 
Kuopion, Vaasan ja Keski-Suomen lääneissä 
luvulla 11 ja muualla maassa luvulla 7. Veron
huojennus annetaan siltä vuodelta toimitelta
vassa verotuksessa, jona taimikko on vakiintu
nut. Verovelvollisen vaatimuksesta veronhuo
jennus jaksotelaan annettavaksi sanotulta ja 
enintään kahdelta sitä seuraavalta vuodelta 
toimiteltavassa verotuksessa laskettuna erik
seen kullekin vuodelle vahvistettujen tuottope
rusteiden mukaan siten, että veronhuojennusta 

Ehdotus 

Metsälautakunnan tehtävänä on valvoa tässä 
pykälässä tarkoitetun verovapauden edellytyk
siä muiden verovelvollisten kuin valtion mailla 
sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin mää
rää. Taimikon vakiintumisen edellytykset selvi
tetään sen jälkeen, kun 5 momentissa tarkoitet
tu vakiintumisaika lisättynä enintään viidellä 
vuodella on kulunut. 
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kahdelle tai kolmelle vuodelle jaksotettaessa 
jaetaan edellä mainittu kerroin vastaavasti lu
vulla 2 tai 3. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu veronhuojen
nus tai sen verovuodelle jaksotettu osa ylittää 
maatilatalouden tuloverolain 14 ja 15 §:n mu
kaisen veronhuojennus/en jälkeen lasketun 
metsän puhtaan tuoton, ylimenevä osa otetaan 
huomioon vähennyksenä metsätalouden puh
taasta tulosta. 

16 §. 
Edellä 15 tai 15 a §:ssä tarkoitetun veron

huojennuksen saamisen edellytyksenä on 

Ehdotus 

15 b § 
Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja 

näiden muodostamailo yhtymällä sekä yhteis
metsällä on oikeus metsätalouden puhtaasta 
tulosta tehdä vähennys verovuonna ostajalle 
luovutetusta ensiharvennushakkuussa kerty
neestä puutavarasta (ensi harven n usvä
hennys). 

Ensiharvennusvähennyksen määrä lasketaan 
siten, että se vastaa hakkuussa kertyvän ja 
luovutetun puutavaran puolta määrää kerrot
tuna verovuoden verokuutiometrin keskimää
räisellä raha-arvolla, kuitenkin enintään metsä
talouden puhtaaseen tuottoon kohdistuvien 
lailla säädettyjen veronhuojennus/en ja 
13 §:ssä tarkoitettujen vähennysten jälkeen las
kettua metsätalouden puhtaan tuoton koko
naismäärää verovuonna. 

Vähennyksen myöntämisen edellytyksenä on 
edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi, että 

1) hakkuu on kohdistunut metsämaahan, 
jonka puuston läpimitta (keskiläpimitta) ennen 
hakkuuta 1,3 metrin korkeudelta maanpinnas
ta mitattuna on vähintään 8 cm ja enintään 16 
cm; 

2) hakkuuta ei ole toteutettu yksityismetsä
lain vastaisella tavalla; 

3) yhdelle ostajalle luovutetun puutavaran 
määrä on vähintään 20 kiintokuutiometriä; 

4) luovutettu puutavara täyttää puumarkki
noilla yleisesti sovellettava/ puutavaran mitta
ja laatuvaatimukset; 

5) veroilmoitukseen on liitetty puun ostajan 
antama todistus vähennykseen oikeuttavan 
puutavaran määrästä. 

Keskiläpimitan mittaustavasta annetaan tar
kemmat määräykset asetuksella. 

Ensiharvennusvähennystä ei pidetä 13 § :n 8 
momentissa tarkoitettuna menona. 
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myös, että metsän uudistaminen, metsittämi
nen tai ojittaminen on tehty piirimetsälauta
kunnan tai, jos kysymyksessä on valtion maal
la suoritettava metsittäminen tai ojittaminen, 
sen viranomaisen, jonka hallinnassa alue on, 
ennen työhön ryhtymistä alueelle hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti. 

Veronhuojennusta ei myönnetä, jos on kysy
mys alueesta, jossa maatalousmaan metsittämi
nen ei edellytä metsänviljelyä tai jonka ojitta
mista ei kasvupaikan metsäntuottokyvyn pa
rantamisen kannalta voida pitää tarkoituksen
mukaisena eikä myöskään, jos on kysymys 
alueesta, jossa on suoritettu yksityismetsälain 
vastainen hakkuu. 

Jos metsitys- tai ojitusalueen hoito on lai
minlyöty, menettää verovelvollinen 15 §:ssä 
tarkoitetun veronhuojennuksen tällaisen alueen 
osalta siltä vuodelta toimiteltavasta verotukses
ta alkaen, jona laiminlyönnin on todettu ta
pahtuneen. 

17 § 
Maatilatalouden tulosta vähennetään maati

lataloudesta johtuneen velan korot sekä in
deksi- ja kurssitappiot tulo- ja varallisuusvero
lain (1043174) sekä velkojen korkojen vähen
nysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa anne
tun lain (953174) säännösten edellyttämällä 
tavalla. 

20 §. 
Keskusmetsälautakunnan, piirimetsälauta

kunnan tai, jos kysymyksessä on valtion maa, 
asianomaisen viranomaisen on esitettävä vero
lautakunnalle todistus 14, 15, 15 a ja 16 §:ssä 
säädetyistä veronhuojennuksen edellytyksistä. 

Keskusmetsälautakunnan ja piirimetsälauta
kunnan on ilmoitettava asianomaiselle verolau
takunnalle toteamansa 16 §:n 3 momentissa 
tarkoitetut laiminlyönnit. 

Keskusmetsälautakunnan tai piirimetsälauta
kunnan on toimitettava verovelvolliselle ja ve
roviranomaiselle lausunto 13 §:n 1 momentin 
2-5 kohdassa tarkoitettujen menojen määristä 
ja niiden vähennyskelpoisuuden edellytyksistä. 

Ehdotus 

17 § 
Maatilatalouden tulosta vähennetään maati

lataloudesta johtuneen velan korot sekä in
deksi- ja kurssitappiot tulo- ja varallisuusvero
lain säännösten edellyttämällä tavalla. 

20 § 
Metsälautakunnan tai, jos kysymyksessä on 

valtion maa, asianomaisen viranomaisen on 
annettava verovelvolliselle ja veroviranomaisel
le todistus 14 ja 14 a §:ssä säädetyistä veron
huojennuksen edellytyksistä. Metsälautakunta 
antaa metsänomistajalle todistuksen ensihar
vennuksen edellytyksistä, jos tarkoituksena on 
luovuttaa puutavaraa hankinta- tai käteiskau
palla. 

Metsälautakunnan on annettava verovelvol
liselle ja veroviranomaiselle lausunto 13 §:n 1 
momentin 2-5 kohdassa tarkoitettujen meno
jen määristä ja niiden vähennyskelpoisuuden 
edellytyksistä. 

Metsäntutkimuslaitoksen on annettava vero
hallitukselle lausuntoja 11 § :n 1 momentin 2, 3 
ja 5 kohdassa tarkoitetuista tuottoperusteista 
ja 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoite
tuista menoista. 
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21 § 
Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut 

voitot verotetaan tulo- ja omaisuusverolain 
kunnallishallituksesta kaupungissa annetun, 
asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallin
nosta annetun asetuksen säännösten edellyttä
mällä tavalla. 

5 300462P 

Ehdotus 

21 § 
Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut 

voitot verotetaan tulo- ja varallisuusverolain 
säännösten edellyttämällä tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1991. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1991 toimiteltavassa verotuksessa, 
kuitenkin siten, että 11 § :n 1 momentin 2 ja 3 
kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran, kun 
metsäverolukuja tai verokuutiometrin raken
netta muutetaan tämän lain voimaantulon jäl
keen. 

Poiketen siitä, mitä 11 § :n 1 momentin 2 ja 
3 kohdassa on säädetty, verotusta varten tehtä
vä kasvun arvio ja verokuutiometrin rakenteen 
arviointi kohdistetaan veronalaiselle metsä
maalle ensimmäisen kerran valtakunnan met
sien kahdeksannen inventoinnin tietojen käyt
töönoton yhteydessä. 

Lain 14 a § :ssä tarkoitettu verovapaus 
myönnetään metsämaan uudistusalueille myös 
silloin, kun verovelvollisella olisi muutoin ollut 
oikeus lain 15 a §:ssä tarkoitettuun veronhuo
jennukseen, mutta taimikkoa ei ole todettu 
vakiintuneeksi. Verovapaus myönnetään näissä 
tapauksissa 14 a §:n 5 momentissa tarkoitetuk
si verovapausajaksi, kun taimikko on vakiintu
nut. 

Ennen tämän lain voimaantuloa maatalous
maan metsityksen perusteella myönnettyyn ve
rovapauteen sovelletaan tällä lailla kumottujen 
15 § :n 1 momentin ja 16 § :n säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa vakiintu
neen taimikon johdosta saadun veronhuojen
nuksen Jaksotlamiseen sovelletaan tällä lailla 
kumotun 15 a§ :n 2 momentin säännöstä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa suon ojituk
sen perusteella myönnettyyn verovapauteen so
velletaan tällä lailla kumottujen 15 §:n 2 mo
mentin ja 16 § :n säännöksiä silloin, kun ojitus
toimitus on loppuunsuoritettu ennen 1 päivää 
tammikuuta 1989. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleen 13 § :n 4 momentin mukaan muodostu
nut siirtyvä vähennys otetaan huomioon tämän 
lain 13 §:n 1 momentin mukaisena menona. 
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verotuslain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 45 §:n 1 momentin 2 

kohta, 
sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980179), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

45 § 
Verotusta varten tulee jäljempänä mainitta

vien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen 
toimittaa verohallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti veroviranomaiselle tai jäljempänä 
mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edel
liseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta 
verohallituksen määräämänä ajankohtana puo
livuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot: 

2) puun ostajien luettelo puutavaran hankin
tamyyjistä veroviranomaiselle sekä puun osta
jien tai niiden järjestöjen verokuutiometrin 
keskimääräisen raha-arvon laskemista varten 
tarvittavat kuntakohtaiset tai kantohinta-alu
eittaiset keskihinnat ostamistaan puutavarala
jeista metsäntutkimuslaitokselle, jolla on oi
keus tarkastaa ilmoittamisvelvollisten hallussa 
oleva aineisto, johon keskihintatiedot perus
tuvat; 

3. 

2) puun ostajien luettelo puutavaran hankin
tamyyjistä veroviranomaiselle sekä puun osta
jien tai niiden järjestöjen verokuutiometrin 
keskimääräisen raha-arvon laskemista varten 
tarvittavat kuntakohtaiset tai kantohinta-alu
eittaiset keskihinnat ja niitä vastaavat puumää
rät ostamistaan puutavaralajeista metsäntutki
muslaitokselle, jolla on oikeus tarkastaa il
moittamisvelvollisten hallussa oleva aineisto, 
johon ilmoitetut hintatiedot perustuvat; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1991. 

päivänä 

Laki 
maatalouden investointivarauslain 1 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 1 

ja 12 §, 
sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (902/86), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Maatalouden investointivarauksesta, jonka 

maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi 

Ehdotus 

1 § 
Maatalouden investointivarauksesta, jonka 

maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi 
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Voimassa oleva laki 

verovuosilta 1983-1991 veroilmoituksessaan 
tehdä, säädetään tässä laissa. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 
1983-1995 toimitettavissa verotuksissa. 

Ehdotus 

verovuosilta 1983-1990 veroilmoituksessaan 
tehdä, säädetään tässä laissa. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 
1983-1994 toimitettavissa verotuksissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1991. 

päivänä 
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