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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulove
rolain 13 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tulo
verolakia muutettavaksi niin, että metsävero
tuksessa myönnettävien uudistamisvähennyk
sen ja taimikkovähennyksen markkamääriä 
tarkistetaan näiden perusteena olevien menojen 
muuttumisen johdosta. Uudistamisvähennyk
sen määrä luontaisen uudistamisen alueilla 
samoin kuin taimikkovähennyksen määrä 
alenisivat 100 markalla hehtaarilta, kun sen 

sijaan istutusalueilla myönnettävän uudistamis
vähennyksen määrä nousisi 300 markalla heh
taarilta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavas
sa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Vuoden 1991 alusta voimaan tulleen metsä
verotusta koskevan uudistuksen yhteydessä li
sättiin maatilatalouden tuloverolakiin (543/67) 
uudistamisvähennystä ja taimikkovähennystä 
koskevat säännökset. Maatilatalouden tulove
rolain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
verovelvollisella on oikeus metsätalouden puh
taasta tulosta erikseen vähentää metsän uudis
tamismenot uudistamisvähennyksenä luontai
sen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaa
rilta, kylvöalueilla 1 600 markkaa hehtaarilta ja 
istutusalueilla 3 000 markkaa hehtaarilta. Sa
man momentin 3 kohdan mukaan taimikonhoi
tomenot saadaan vähentää taimikkovähennyk
senä 1 000 markkaa hehtaarilta. Lain 13 §:n 
7 momentin mukaan vähennysten määrät tar
kistetaan, jos metsäntutkimuslaitoksen laskel
mien perusteella on todettu vähennysten mää
rien perusteena olevissa menoissa ainakin vii
den prosentin lisäys tai alennus. 

Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
metsän luontaisen uudistamisen kustannukset, 
istutuskustannukset ja taimikonhoitokustan-
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nukset ovat muuttuneet siten, että laissa mai
nittuja markkamääriä pitäisi tarkistaa. Luon
taisen uudistamisen ja taimikonhoidon kustan
nustason arvioidaan alentuneen noin 15 %:lla 
ja istutuksen kustannustason nousseen noin 10 
%:lla verrattuna laissa mainittuihin hehtaarilta 
tehtäviin vähennyksiin. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maati
latalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 
kohta muutettavaksi siten, että uudistamisvä
hennys luontaisen uudistamisen alueella alen
netaan 800 markasta 700 markkaan hehtaarilta 
ja istutusalueilla myönnettävä 3 000 markan 
vähennys korotetaan 3 300 markkaan hehtaa
rilta. Saman momentin 3 kohdan mukainen 
taimikkovähennys ehdotetaan alennettavaksi 
1 000 markasta 900 markkaan hehtaarilta. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotettu lainmuutos alentaisi metsätalou
den puhdasta tuloa vuonna 1992 noin 10 
miljoonalla markalla. Vuoden 1993 alusta on 
tarkoituksena siirtyä puun myynnistä saadun 
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tulon perusteella t01m1tettavaan verotukseen. 
Tässä järjestelmässä ei enää myönnettäisi uu
distamisvähennyksiä eikä taimikkovähennyk
siä. Vähennykset saisivat vain ne verovelvolli
set, jotka valitsevat nykyisen pinta-alaperustei
sen verotuksen 13 vuodeksi eteenpäin. 

3. Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa 
verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 1 

momentin 2 ja 3 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90), seuraavasti: 

13§ 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden 

puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat 
suorittamaosa menot jäljempänä mainituin 
edellytyksin: 

2) metsän uudistamismenot (uudistamisvä
hennys), luontaisen uudistamisen alueella 700 
markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 mark
kaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 300 markkaa 
hehtaarilta; 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992 

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 
900 markkaa hehtaarilta; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Lakia sovelletaan ensim

mäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa 
verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ilkka Kanerva 
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Liite 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 1 

momentin 2 ja 3 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

13§ 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden 

puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat 
suorittamansa menot jäljempänä mainituin 
edellytyksin: 

2) metsän uudistamismenot (uudistamisvä
hennys), luontaisen uudistamisen alueella 800 
markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 mark
kaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 000 markkaa 
hehtaarilta; 

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 
1 000 markkaa hehtaarilta; 

Ehdotus 

13§ 
Verovelvollisella on oikeus metsätalouden 

puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat 
suorittamansa menot jäljempänä mainituin 
edellytyksin: 

2) metsän uudistamismenot (uudistamisvä
hennys), luontaisen uudistamisen alueella 700 
markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 mark
kaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 300 markkaa 
hehtaarilta; 

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 
900 markkaa hehtaarilta; 

Tämä laki tulee voimaan parvana 
kuuta 199 . Lakia sovelletaan en

simmäisen kerran vuodelta 1992 toimi/ettavassa 
verotuksessa. 




