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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden inves
tointivarauslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että maatalouden 
investointivarauksen saisi lukea tuloksi ilman 
korotusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voi-

maan vuoden 1992 alusta, ja sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitetta
vassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Vuoden 1991 alusta lukien maatalouden ve
rotuksessa luovuttiin määräajan voimassa ole
vasta investointivarausjärjestelmästä. Tämä 
korvattiin tasausvarauksella, josta säädetään 
maatilatalouden tuloverolaissa. Maatalouden 
investointivarauslain (1103(82) mukaan vero
velvollinen on voinut verovuosilta 1983-1990 
veroilmoituksessaan tehdä maatalouden inves
tointivarauksen. Investointivarauksen suuruus 
on enintään 30 prosenttia maatalouden puh
taasta tulosta ennen investointivarauksen teke
mistä, ei kuitenkaan enemmän kuin 40 000 
markkaa. Investointivarauksen tehneen vero
velvollisen on ollut tehtävä rahalaitokseen in
vestointitalletus, jonka suuruus on 50 prosent
tia investointivarauksen määrästä. Lain 6 §:n 
mukaan investointivaraus on käytettävä vii
meistään neljäntenä verovuotena sen verovuo
den päättymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituk
sessa investointivaraus on tehty. 

Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt teke
määnsä investointivarausta säädetyssä määrä
ajassa, lain 9 §:n mukaan käyttämättä jätetty 
investointivarauksen määrä luetaan 30 prosen
tilla korotettuna verovelvollisen veronalaiseksi 
tuloksi siltä verovuodelta, jonka kuluessa in
vestointivaraus viimeistään olisi pitänyt käyt
tää. Korotus on samansuuruinen, jos investoin
titalletus nostetaan, vaikka investointivarausta 
ei ole käytetty, samoin kuin luettaessa tuloksi 
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maatalouden harjoittamisen lopettaneen vero
velvollisen käyttämättömiä investointivarauk
sia. 

Verovuodesta 1991 alkaen sovellettavaan ta
sausvarausjärjestelmään ei liity talletusvelvolli
suutta. Tasausvarauksen voi käyttää joko käyt
töomaisuuden hankintamenon kattamiseen, 
kuten investointivarauksenkin, tai sen voi pur
kaa suoraan tuloksi ilman maatalouden inves
tointivaraukseen liittyvää 30 prosentin korotus
ta. 

Investointivarauslakia (1094(78) on muutettu 
niin, että yritysten ei tarvitse käyttää investoin
titalletusta vastaavaa varausta laissa määritel
tyihin investointikohteisiin, vaan ne voivat lu
kea varauksen talletuksen nostovuonna ve
ronalaiseksi tulokseen ilman korotusta. Tämä 
on mahdollista jo vuonna 1991. Nykyisen 
taloudellisen tilanteen vuoksi myös maatalou
den harjoittajilla on tarvetta saada investointi
talletukset käyttöönsä ilman varausten käyttä
mistä investointeihin. Tästä syystä ja turhien 
laitehankintojen välttämiseksi ehdotetaan, että 
maatalouden investointivarauslain mukaisen 
investointivarauksen määrä voidaan tulouttaa 
ilman korotusta. Tämän vuoksi ehdotetaan lain 
9 § muutettavaksi ja lakiin otettavaksi uusi 
7 a §. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetuna muutoksella ei ole merkittäviä 
taloudellisia vaikutuksia. 
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3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan patva
nä tammikuuta 1992. Sitä sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa 
verotuksessa. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatalouden investointivarauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 9 § 

Ja 
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

7 a § 
Jos verovelvollinen on nostanut investointi

talletuksen eikä ole käyttänyt investointivara
usta 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, nostet
tua talletusta vastaava investointivaraus lue
taan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jonka aikana talletus on nostettu. 

9 § 
Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt inves

tointivarausta tai sitä ei ole luettu verovelvol
lisen veronalaiseksi tuloksi 6 §:ssä säädetyn 
määräajan kuluessa, luetaan käyttämättä tai 
tuloksi lukematta jätetty investointivarauksen 
määrä verovelvollisen maatalouden veronalai-

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 

seksi tuloksi siltä verovuodelta, jonka kuluessa 
investointivaraus viimeistään olisi pitänyt käyt
tää. Maatalouden harjoittamisen lopettaneen 
verovelvollisen käyttämättömät investointiva
raukset luetaan sen verovuoden veronalaiseksi 
tuloksi, jona hänen todetaan lopettaneen maa
talouden harjoittamisen. Varausta ei kuiten
kaan lueta tuloksi verovelvollisen kuoleman 
johdosta, jos hänen jakamaton kuolinpesänsä 
jatkaa maatalouden harjoittamista. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vanä 
kuuta 1992. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
maatalouden investointivarauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 9 § 

ja 
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt teke

määnsä investointivarausta 6 §:ssä säädetyn 
määräajan kuluessa, luetaan käyttämättä jätet
ty investointivarauksen määrä, korotettuna 30 
prosentilla, verovelvollisen maatalouden ve
ronalaiseksi tuloksi siltä verovuodelta, jonka 
kuluessa investointivaraus viimeistään olisi pi
tänyt käyttää. Investointivarauksen määrä, jota 
vastaava investointitalletus on nostettu, vaikka 
investointivarausta ei ole 7 §:n mukaisesti käy
tetty, luetaan korotettuna 30 prosentilla ve
ronalaiseksi tuloksi investointitalletuksen nosta
misvuodelta. Maatalouden harjoittamisen lopet
taneen verovelvollisen käyttämättömät inves
tointivaraukset luetaan samoin 30 prosentilla 
korotettuna sen verovuoden veronalaiseksi tu
loksi, jona hänen todetaan lopettaneen maata
louden harjoittamisen. Varausta ei kuitenkaan 
lueta tuloksi verovelvollisen kuoleman johdos
ta, jos hänen jakamaton kuolinpesänsä jatkaa 
maatalouden harjoittamista. 

Ehdotus 

7 a § 
Jos verovelvollinen on nostanut investointital

letuksen eikä ole käyttänyt investointivarausta 
7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, nostettua tal
letusta vastaava investointivaraus luetaan sen 
verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jonka aikana 
talletus on nostettu. 

9 § 
Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt inves

tointivarausta tai sitä ei ole luettu verovelvolli
sen veronalaiseksi tuloksi 6 §:ssä säädetyn mää
räajan kuluessa, luetaan käyttämättä tai tuloksi 
lukematta jätetty investointivarauksen määrä 
verovelvollisen maatalouden veronalaiseksi tu
loksi siltä verovuodelta, jonka kuluessa inves
tointivaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää. 
Maatalouden harjoittamisen lopettaneen vero
velvollisen käyttämättömät investointivarauk
set luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tu
loksi, jona hänen todetaan lopettaneen maata
louden harjoittamisen. Varausta ei kuitenkaan 
lueta tuloksi verovelvollisen kuoleman johdos
ta, jos hänen jakamaton kuolinpesänsä jatkaa 
maatalouden harjoittamista. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta /992. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta /991 toimiteltavassa verotuksessa. 
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