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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 
47 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia 
muutettavaksi siten, että laskennallisen vähen
nyksen tekemistä liikevaihtoverotuksessa rajoi
tettaisiin. Muutoksen jälkeen ei laskennallisen 
vähennyksen tekeminen enää olisi mahdollista 
sellaisista vanhan liikevaihtoverolain voimassa 
ollessa käyttöönotetuista, uuden liikevaihtove-

rolain mukaan vähennyskelpoisista tuotannol
lisista koneista ja laitteista, jotka ennen uuden 
lain voimaantuloa eivät olleet vähennyskelpoi
sia. 

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

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

1.1. Nykyinen tilanne 

Kuluvan vuoden lokakuun alusta voimaan 
tulleen uuden liikevaihtoverolain (559/91) 
141 §:n mukaan veroa ei ole suoritettava sel
laisen ennen lain voimaantuloa hankitun käyt
töomaisuuden lain voimaantulon jälkeen ta
pahtuvasta myynnistä, joka ei aikaisemman 
lainsäädännön mukaan ole oikeuttanut vähen
nyksen tekemiseen. Säännöksen tarkoituksena 
on estää tuotantopanoksiin sisältyvän liikevaih
toveron kertaantuminen. 

Kun edellä tarkoitettu ennen uuden liike
vaihtoverolain voimaantuloa hankittu vanhan 
lainsäädännön mukaan vähennyskelvoton, 
mutta uuden lain mukaan vähennyskelpoinen 
käyttöomaisuus myydään uuden lain voimaan
tultua, ei verovelvollinen ostaja voi tehdä han
kinnan perusteella tavanomaista vähennystä, 
koska ostohinta ei ole verollinen. Uuden liike
vaihtoverolain 47 §:n 1 momentin 6 kohdan 
mukaan verovelvollinen ostaja saa kuitenkin 
tässäkin tilanteessa tehdä laskennallisen 17,5 
prosentin mukaisen vähennyksen myyjän 
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omassa käytössä olleesta ostamastaan tavaras
ta. Laskennallisen vähennyksen tarkoituksena 
on estää veron kertaantuminen käytettyjen 
tavaroiden kaupassa poistamalla niiden han
kinnan yhteydessä aikanaan maksettu vero, 
jota ei ole voitu vähentää. 

Liikevaihtoverolain 141 §:n mukainen vähen
nyskelvottoman käyttöomaisuuden myynnin 
verottomuus ja lain 47 §:n 1 momentin 6 
kohdan mukainen käytetyn tavaran laskennal
linen vähennysoikeus luo mahdollisuuden vero
keinotteluun. Ennen uuden liikevaihtoverolain 
voimaantuloa hankittu vähennyskelvoton käyt
töomaisuus voidaan saada erityisjärjestelyjen 
kautta vähennyskelpoiseksi, vaikka se pysyy 
koko ajan saman omistajan intressipiirissä. 
Tämäntyyppisten veronkiertotilanteiden estä
miseksi uuden liikevaihtoverolain 142 §:n 3 
momenttiin on sisällytetty erityinen säännös 
veronkierron estämiseksi. Säännöksen mukaan 
vähennystä ei saa tehdä sellaisesta ostetusta tai 
vuokratusta tavarasta, joka on ollut verovel
vollisen omistuksessa jonakin ajankohtana 
kahden vuoden aikana ennen uuden liikevaih
toverolain voimaantuloa ja jonka hankinnasta 
hän ei ole voinut tehdä vähennystä vanhan 
lainsäädännön perusteella. 
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Edellä mainitulla lain 142 §:n 3 momentin 
veronkiertosäännöksellä ei ole voitu ottaa huo
mioon kaikkia mahdollisia järjestelyjä aiheet
tomien veroetuuksien saavuttamiseksi, vaikka 
se sinänsä ilmaiseekin periaatteen, jonka mu
kaan uudella liikevaihtoverolailla ei ole tarkoi
tettu mahdollistaa vanhan vähennyskelvotto
man käyttöomaisuuden saattamista vähennys
kelpoiseksi erilaisin väliliiketoimin. Muihin ve
ronkiertomielessä tehtyihin järjestelyihin on 
tarkoitettu sovellettavaksi uuden liikevaihtove
rolain 95 §:n l momenttiin sisältyvää veron
kiertoa koskevaa yleissäännöstä. Jos jollekin 
olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sel
lainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa 
asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on 
edellä mainitun säännöksen mukaan verotusta 
toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa 
olisi käytetty oikeata muotoa. 

1.2. Ehdotettu muutos 

Uuden liikevaihtoverolain tultua voimaan on 
edellä mainituista säännöksistä huolimatta 
esiintynyt epäselvyyttä siitä, voidaanko yleistä 
veronkiertosäännöstä soveltaa esimerkiksi ti
lanteessa, jossa yritys myy vanhaa aikaisem
man lainsäädännön mukaan vähennyskelvo
tonta käyttöomaisuuttaan rahoitusyhtiölle 
vuokratakseen sen takaisin yritysjärjestelyn yh
teydessä perustetulle tai jo olemassa olevalle 
tytäryhtiölleen. Jos veronkiertosäännöstä ei täl
löin voida soveltaa, mahdollistaisi edellä kuvat
tu menettely vanhaa käyttöomaisuutta rasitta
van veron vähentämisen ilman, että käyttö
omaisuus tosiasiallisesti siirtyisi pois alkuperäi
sen omistajan intressipiiristä. 

Uuden liikevaihtoverolain voimaantulon yh
teydessä ei valtiontaloudellisista syistä ollut 
tarkoitus vapauttaa verosta verovelvollisen hal
lussa ollutta vanhaa, aikaisemmin vähennyskel
votonta käyttöomaisuutta miltään osin. Lain 
tulkinnassa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi 
sekä veronkiertomielessä tehtyjen järjestelyjen 
aiheuttaman verotulojen menetyksen estämi
seksi tulisi liikevaihtoverolain 47 §:n l momen
tin 6 kohtaa muuttaa siten, että myyjän omis-

tuksessa olleista verottomina hankituista välit
tömästi tavaran valmistustoiminnassa käyte
tyistä tavaroista ei voitaisi tehdä edellä maini
tussa lainkohdassa tarkoitettua laskennallista 
vähennystä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Koska lainmuutos on ehdotettu tehtäväksi 
mahdollisten veronkiertotilanteiden estämisek
si, ei esityksen valtiontaloudellisia vaikutuksia 
ole mahdollista arvioida. 

Lainmuutos rajoittaisi energian tuotannossa 
käytettävien, myyjän ennen uuden liikevaihto
verolain voimaantuloa hankkimien aikaisem
min vähennyskelvottomien koneiden ja laittei
den vähennysoikeutta, jos niiden omistaja vaih
tuu muun kuin liiketoiminnan tai sen osan 
luovuttamisen yhteydessä lain voimaantulon 
jälkeen. Lisäksi lainmuutos koskisi myyjän 
ennen 1 päivää huhtikuuta vuonna 1978 hank
kimien tavaran valmistustoiminnassa käytetty
jen koneiden ja laitteiden vähennysoikeutta, jos 
niistä ei aikanaan ole voitu tehdä vähennystä. 
Vähennysoikeuden rajoittamisen taloudellisia 
vaikutuksia on vaikea arvioida. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Lakia 
sovellettaisiin koneisiin ja laitteisiin, jotka toi
mitetaan vastaanottajalle lain voimaantulopäi
vänä tai sen jälkeen. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 68 §:n mukaisessa yhtä vuotta pidem
mältä ajalta kannettavaa veroa koskevassa 
säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liikevaihtoverolain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 47 §:n 1 momentin 

6 kohta, 
sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla lailla 

(1085/91), seuraavasti: 

47 § 
Verovelvollinen saa vähentää, jollei 42 §:ssä 

toisin säädetä, seuraavista verollista liiketoi
mintaa varten verottomina hankkimistaan ta
varoista laskennallisen veron, jonka suuruus on 
17,5 prosenttia tavaran ostohinnasta tai maa
han tuodun tavaran 35 §:ssä tarkoitetusta ve
ron perusteesta: 

6) myyjän omassa käytössä ollut tavara sekä 
muulta kuin verovelvolliselta ostettu teollisuu-

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 

den raaka-aineena yleisesti käytettävä käytetty 
tavara, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja 
verottomia tavaroita sekä verottomina hankit
tuja välittömästi 43 §:n 1 momentissa tarkoite
tussa toiminnassa käytettyjä tavaroita. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1992. Lakia sovelletaan konei

siin ja laitteisiin, jotka toimitetaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 47 §:n 1 momentin 

6 kohta 
sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla lailla 

(1085/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

47 § 
Verovelvollinen saa vähentää, jollei 42 §:ssä 

toisin säädetä, seuraavista verollista liiketoi
mintaa varten verottomina hankkimistaan ta
varoista laskennallisen veron, jonka suuruus on 
17,5 prosenttia tavaran ostohinnasta tai maa
han tuodun tavaran 35 §:ssä tarkoitetusta ve
ron perusteesta: 

6) myyjän omassa käytössä ollut tavara sekä 
muulta kuin verovelvolliselta ostettu teollisuu
den raaka-aineena yleisesti käytettävä käytetty 
tavara, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja 
verottomia tavaroita. 

6) myyjän omassa käytössä ollut tavara sekä 
muulta kuin verovelvolliselta ostettu teollisuu
den raaka-aineena yleisesti käytettävä käytetty 
tavara, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja 
verottomia tavaroita sekä verottomina hankit
tuja välittömästi 43 §:n 1 momentissa tarkoite
tussa toiminnassa käytettyjä tavaroita. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 1992. Lakia sovelletaan konei

siin ja laitteisiin, jotka toimitetaan lain voimaan
tulopäivänä tai sen jälkeen. 


