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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain ja konserniavustuksesta verotuksessa annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan pääomatulojen vero
tuksen ja yritysverotuksen uudistukseen liitty
viä muutoksia yritysten tuloverotuksen kehit
tämiseksi. Tämä esitys sisältää ehdotukset ve
rokannan alentamiseen liittyväksi yritysvero
tuksen veropohjan laajentamiseksi. Merkittävin 
veropohjaa laajentava toimenpide olisi varasto
ja toimintavarauksesta luopuminen. Varausten 
purkaminen ei kuitenkaan aiheuttaisi välittö
miä veroseuraamuksia, vaan se voisi tapahtua 
epäsuorasti kattamalla varauksiiia käyttöomai
suusinvestointien hankintamenoja vuoden 1997 
loppuun mennessä. Mahdollisuus toimintava
rauksen tekemiseen säilyisi edelleen yksityisillä 
elinkeinonharjoittajilla sekä sellaisilla yhtymil
lä, joiden osakkaina on vain luonnollisia hen
kilöitä. 

Veropohjaa laajennettaisiin myös siten, että 
käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja 
arvopapereiden luovutushinnat olisivat ve
ronalaisia omistusajan pituudesta riippumatta, 
että jälleenhankintavarausta supistettaisiin ja 
että rakennusten hankintamenosta tehtävien 
poistojen enimmäismääriä alennettaisiin. Lisäk
si ehdotetaan muutoksia muun muassa edus-

tusmenojen ja eräiden vakuutusmaksujen vä
hennyskelpoisuuteen ja kurssivoittojen ja -tap
pioiden jaksotukseen. 

Verotettavan tulon laskennassa ehdotetaan 
noudatettavaksi aikaisempaa suuremmassa 
määrin kirjanpidollisen tuloksenlaskennan pe
riaatteita. Vaihto- ja sijoitusomaisuus arvostet
taisiin kirjanpidollisen alimman arvon periaat
teen mukaisesti. Myyntisaamisten arvonmene
tysten vähentäminen sekä varautuminen eräi
siin odotettavissa oleviin menoihin tapahtuisi 
myös samojen periaatteiden mukaisesti kuin 
kirjanpidossa. 

Esitys sisältää lisäksi metsätalouden tulon 
verottamista koskevia muutosehdotuksia. 

Konserniavustuksesta verotuksessa annet
tuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä tekni
siä tarkistuksia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuo
den 1993 alusta. Lakeja sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa 
verotuksessa. 

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen 
vuodelle 1993 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Laki elinkeinotulon 
verottamisesta 

1.1. Johdanto 

1.1.1. Uudistuksen tausta 

Yritysverotuksessa viime vuosina toteutetuis
sa uudistuksissa keskeisenä tavoitteena on ollut 
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veropohjan laajentaminen ja yhteisöverokan
nan alentaminen. Tämä kehitys vastaa useissa 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 
(OECD)-maissa 1980-luvun puolivälin jälkeen 
toimeenpantujen verouudistusten suuntaviivo
ja. Suomessa yhteisöjen verokantaa on alennet
tu siten, että kun se vuonna 1985 oli keskimää
rin 60 prosenttia, verokanta on vuonna 1992 
keskimäärin 36 prosenttia. Yritysverotuksen 
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veropohjaa on samanaikaisesti laajennettu 
muun muassa alentamalla verotuksessa vähen
nyskelpoisten varausten enimmäismääriä ja 
käyttöomaisuuden luovutushintojen verovapa
utta sekä poistamalla tai supistamalla monia 
erityisveronhuojennuksia. 

Muissa pohjoismaissa viime vuosina toteu
tettujen verouudistusten yhteydessä verokanto
ja on alennettu siten, että Ruotsin voimassa 
oleva yhteisöverokanta on 30 prosenttia ja 
Norjan 28 prosenttia. Tanskan yhteisöverokan
ta alenee vuonna 1993 38 prosentista 34 pro
senttiin. Ruotsin hallitus on myös asettanut 
komitean, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuk
set verouudistuksen jatkamisesta siten, että 
verokanta alennettaisiin 25 prosenttiin. Vero
kantojen alentamisen yhteydessä yritysverotuk
sen veropohjaa on laajennettu. Pisimmälle ve
ropohjan laajentamisessa on menty Norjassa, 
missä verouudistuksen jälkeen juuri mitkään 
realisoitumattomat erät eivät ole vähennyskel
poisia yritysverotuksessa. 

Vaikka Suomen keskimäärin 36 prosentin 
yhteisöverokanta on kansainvälistä keskitasoa, 
se on kuitenkin selvästi korkeampi kuin esimer
kiksi Ruotsin ja Norjan yhteisöverokanta. Ni
mellinen verokanta ei kuitenkaan anna oikeaa 
kuvaa yritysverotuksen tasosta, sillä Suomen 
yritysverojärjestelmälle on tyypillistä erilaisista 
varauksista ja käyttöomaisuuden ylipoistoista 
johtuvat runsaat tuloksentasausmahdollisuu
det Vaikka varausten enimmäismääriä on yri
tysverotuksen uudistamisen yhteydessä supis
tettu, varausjärjestelmä on pysynyt rakenteel
taan lähes ennallaan. 

1.1. 2. Yritysverotuksen yhdenmukaistaminen 
Euroopan yhteisöissä 

Välitön verotus ei kuulu Euroopan talous
alueesta tehdyn sopimuksen piiriin, joten sopi
muksen voimaansaattaminen ei suoranaisesti 
aiheuta verolainsäädännön muutostarpeita. On 
kuitenkin tärkeää, että yritysverotuksen kehit
tämisessä otetaan tarpeellisessa määrin huo
mioon Euroopan yhteisöissä (EY) hyväksytyt 
tai suunnitteilla olevat säännökset, jotta niihin 
sopeutuminen mahdollisen EY:n jäsenyyden 
myötä ei tuottaisi ongelmia. 

Yritysverotuksen alalla on EY:ssä toistaisek
si vain kaksi hyväksyttyä direktiiviä, joista 
toinen koskee rajan yli tapahtuvien fuusioiden, 
diffuusioiden ja muiden yritysjärjestelyjen vero-

kohtelua ja toinen eri jäsenmaissa sijaitsevien 
emo- ja tytäryritysten välisten osinkojen vero
tusta. EY:n neuvostossa on lisäksi parhaillaan 
käsiteltävänä kaksi uutta direktiiviehdotusta. 
Toinen näistä ehdotuksista koskee mahdolli
suuksia vähentää jäsenvaltiossa toimivan yri
tyksen tappiota toisessa jäsenvaltiossa olevan 
yrityksen tuloksesta. Tässä yhteydessä käsitel
täneen uudelleen myös vanhaa jäsenmaiden 
tappiontasausjärjestelmien harmonisointia kos
kevaa direktiiviehdotusta. Toinen direktiivieh
dotuksista koskee eri jäsenmaissa sijaitsevien 
yritysten välisiä korko- ja rojaltisuorituksia. 

EY:n piirissä tarvetta yhteisöverokantojen ja 
yritysverotuksen veropohjan harmonisointiin 
on pohdittu EY :n komission asettamassa asi
antuntijaryhmässä, jonka puheenjohtajana on 
toiminut Hollannin entinen valtiovarainminis
teri Onno Ruding (Rudingin komitea). Komi
tea julkaisi suosituksensa 18 päivänä maliskuu
ta 1992 (Report of the Committee of Indepen
dent Experts on Company Taxation). 

Rudingin komitea katsoo, että nykyiset kan
salliset erot yritysverotuksessa aiheuttavat kil
pailun vääristymiä ja muodostavat siten osal
taan esteitä yhteisön sisämarkkinoiden jousta
valle toiminnalle. Komitean mukaan jäsenmai
den ei tulisi kilpailla keskenään alhaisilla vero
kannoilla ja veronhuojennuksilla. Tämän vuok
si komitea ehdottaa, että alin yhteisöverokanta 
olisi 30 prosenttia ja korkein sovellettava yh
teisöverokanta 40 prosenttia. Samaa verokan
taa sovellettaisiin sekä yhtiöön jätettyyn että 
jaettuun voittoon. 

Komitea ehdottaa useita veropohjaan liitty
viä harmonisointitoimenpiteitä. Ehdotukset 
koskevat muun muassa poistoja, varaston ar
vostusta, leasingtoimintaa ja vapaaehtoisia elä
kejärjestelmiä. Tulevien menojen ja menetysten, 
kuten luottotappioiden, odotettavissa olevien 
takuumenojen ja kurssitappioiden verotusta 
ehdotetaan myös yhtenäistettäväksi. 

Verotuksen ja kirjanpidon tuloslaskennan 
eroavuuksia tulisi Rudingin komitean mielestä 
yleisesti pyrkiä vähentämään. Komitea toteaa 
kuitenkin, ettei tilinpäätössääntöjä ole vielä 
täysin harmonisoitu jäsenmaissa. Lisäksi vero
tuksen ja kirjanpidon erilaisista tavoitteista 
johtuu, ettei verotuksen pohjana oleva tulos 
yleensä ole täysin yhdenmukainen kirjanpidon 
tuloksen kanssa. 

Rudingin komitean mietintöön liittyen EY:n 
komissio hyväksyi 24 päivänä kesäkuuta 1992 
yritysverotusta koskevan tiedonannon, joka 
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julkaistiin asiakirjana (SEC(92) 1118 lopullinen 
26.6.1992). Tiedonannossa komissio on pitänyt 
Rudingin komitean ehdotuksia monelta osin 
tarpeettoman pitkälle menevinä. Taustalla on 
niin sanotun subsidiariteetin periaatteen koros
taminen ja se, että verotusta koskevat EY:n 
säännökset edellyttävät yksimielistä hyväksy
mistä. Komissio pitää myös Rudingin komi
tean ehdotusta 30 prosentin minimiverokannas
ta liian korkeana eikä pidä tarpeellisena enim
mäisverokannan säätämistä. Tiedonanto tähtää 
jäsenmaiden kanssa käytävään vuoropuheluun, 
jonka jälkeen komissio esittää täsmennetyt 
ehdotuksensa vuoden 1992 jälkipuoliskolla. 

1.2. Esityksen keskeiset tavoitteet 

Ehdotus elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain muuttamisesta on osa pääomatulojen 
verotuksen ja yritysverotuksen uudistusta, jon
ka tavoitteena on pääomatulojen verotuksen ja 
yritysverotuksen kehittäminen entistä yhtenäi
semmäksi ja neutraalimmaksi. Uudistuksen 
taustaa ja yleisiä tavoitteita on selvitetty lähem
min hallituksen esityksessä tuloverolaiksi sekä 
eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veron
huojennuksista annetun lain 1 ja 6 §:n muutta
misesta. 

Tuloverolakia koskevassa hallituksen esityk
sessä yhteisöjen tuloverokanta ehdotetaan alen
nettavaksi 25 prosenttiin. Verokannan alenta
minen edellyttää yritysverotuksen veropohjan 
tuntuvaa vahvistamista. Tämä merkitsisi sitä, 
että verotuksen perusteena oleva tulo lähenisi 
merkittävästi yrityksen kirjanpidollisin perus
tein laskettua tulosta. Keskeisimmät veropoh
jan laajentamista koskevat ehdotukset koskevat 
varsinaisista tuloksentasausvarauksista luopu
mista ja käyttöomaisuuden luovutusvoittojen 
osittaisen verovapauden poistamista. 

Yritysverotusta kehitettäessä on tärkeää, et
tei verojärjestelmä merkittävästi poikkeaisi yri
tysverotuksen kansainvälisestä kehityslinjasta, 
jotta verotus ei olisi esteenä tänne tapahtuville 
investoinneille eikä yritysten sijoittumiselle 
Suomeen. Verokanta ja verojärjestelmän selke
ys ovat tällöin aikaisempaa keskeisemmässä 
asemassa. Suomen nykyinen yritysverojärjestel
mä ei ole helposti ymmärrettävä etenkään 
kansainväliselle sijoittajalle ja aiheuttaa kirjan
pitosidonnaisuuden vuoksi vaikeuksia kansain
välisten yritysten tilinpäätöksiä laadittaessa. 
Kansainvälisen yritystoiminnan lisääntyessä on 
muutoinkin haitallista, jos Suomen yritysvero-

tus poikkeaa merkittävästi muiden maiden 
verotuksesta. Vaarana on, että esimerkiksi Suo
messa veroluottotarkoituksessa myönnetty ve
roetuus jää täällä lopullisesti verottamatta, 
jolloin yhdenkertainenkaan verotus ei toteudu 
Suomesta kertyneen yritystulon osalta. 

Kirjanpitolainsäädännön uudistamisen yh
teydessä on käynyt selvästi ilmi kirjanpidon 
kehittämistavoitteiden ja voimassa olevan ve
rojärjestelmän yhteensopimattomuus. Erilinjai
suus johtuu paitsi kirjanpitosidonnaisista yleis
varauksista myös esimerkiksi erilaisesta toteu
tustavasta varautumisessa odotettavissa oleviin 
menoihin ja menetyksiin. Verotuksessa varau
tuminen vastaisiin menoihin ja menetyksiin 
tapahtuu kaavamaisia varauksia käyttäen, mi
kä ei vastaa kirjanpidon periaatteita. 

Uudistuksessa on pyritty edistämään kirjan
pito- ja verolainsäädännön yhteensopivuutta 
siten, että verotettavan tulon laskenta noudat
taisi aikaisempaa suuremmassa määrin kirjan
pidollisen tuloksenlaskennan periaatteita. Eh
dotuksen mukaan esimerkiksi hyödykkeen han
kintamenon määrittäminen ja jaksotus sekä 
saamisten arvostus noudattaisivat pääosin kir
janpidon periaatteita. Merkittävimmän poikke
uksen kirjanpidollisesta tuloksenlaskennasta 
muodostaisivat käyttöomaisuuden poistot, jot
ka verotuksessa edelleen ylittävät taloudellisen 
käyttöiän perusteella määräytyvät suunnitel
man mukaiset poistot. 

Verolainsäädännön ja kirjanpitolainsäädän
nön erilaisista tavoitteista kuitenkin johtuu, 
että kirjanpidollisesti hyväksyttävällä tavalla 
laskettua tulosta ei aina sellaisenaan voida 
pitää verotuksen perusteena. Verolainsäädän
nössä voidaan esimerkiksi joutua rajoittamaan 
kirjanpitosäännösten joissakin tapauksissa sal
limaa varsin suurta valinnan vapautta ja yksi
löllistä arvostamista verolainsäädännölle ase
tettavan täsmällisyyden ja yhdenvertaisuuden 
vaati. nuksen toteuttamiseksi. 

Erityisesti realisoitumattomien menojen ja 
menetysten vähentämisessä verolainsäädännön 
suhtautuminen on jossain määrin kirjanpidol
lista tarkastelutapaa pidättyvämpi. Realisoitu
mattomien menojen ja menetysten nykyistä 
laajempi hyväksyminen verotuksessa vähennys
kelpoisiksi supistaisi veropohjaa ja olisi siten 
ristiriidassa uudistuksen lähtökohtana olevan 
veropohjan laajentamistavoitteen kanssa. Vas
taisten menojen ja menetysten arviointiin liittyy 
lisäksi usein huomattavaa epävarmuutta. Kir
janpitovelvollisen omilla käsityksillä ja odotuk-
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silla on käytännössä usein huomattava merki
tys tällaisia menoja ja niihin liittyviä tulon
odotuksia arvioitaessa. Myöskään kansainväli
nen vertailu ei anna tukea realisoitumattomien 
erien ehdotettua laajempaan vähennyskelpoi
suuteen tässä vaiheessa. 

1.3. Nykyinen tilanne ja ebdotetut muutokset 

1.3.1. Varastovaraus ja toimintavaraus 

Varastovaraus muodostuu siitä, että osa 
vaihto-omaisuuden hankintamenosta saadaan 
kirjata kuluksi ja vähentää verotuksessa jo 
ennen realisointiperiaatteen mukaista vähentä
mistä. Varastovarauksen enimmäismäärä on 
pääsäännön mukaan 25 prosenttia verovuoden 
päättyessä olevan vaihto-omaisuuden hankin
tamenosta, josta ensin on tehty mahdollinen 
epäkuranttiusvähennys. Arvopapereiden ja nii
hin kohdistuvien vakioitujen optioiden osalta 
varastovarauksen enimmäismäärä on kuitenkin 
enintään 10 prosenttia. Rajoitus ei koske kui
tenkaan huoneiston hallintaan oikeuttavia 
osakkeita. 

Turvavarastolaissa (970/82) tarkoitetun tur
vavaraston sekä tuontipolttoaineiden velvoite
varastointilaissa (303/83) ja lääkkeiden velvoi
tevarastointilaissa ( 402/84) tarkoitetun velvoite
varaston hankintamenosta on vuodesta 1986 
lähtien saanut tehdä tavanomaista suuremman 
varastovarauksen. Varauksen enimmäismäärä 
on tällöin 75 prosenttia. 

Toimintavarauksen määrä saa olla enintään 
30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltänei
den 12 kuukauden aikana maksettujen enna
konpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. 
Toimintavaraus luotiin 1970-luvun lopulla 
eräänlaiseksi vastapainoksi varastovaraukselle, 
jonka käyttömahdollisuus on sidottu vaihto
omaisuuden määrään. Varausta perusteltiin 
tarpeella lisätä erityisesti työvoimavaltaisten 
yritysten tuloksentasausmahdollisuuksia. Toi
mintavaraus oli vuoteen 1984 asti sidottu tili
kauden voittoon ja vielä vuonna 1990 sidok
sissa varastovarauksen määrään siten, että toi
mintavarauksen tekeminen rajoitti varastovara
uksen enimmäismäärää. 

Varastovaraus ja toimintavaraus ovat ensi 
sijassa verotuksen lieventämiseksi tehtäviä niin 
sanottuja yleisvarauksia, joiden lisääminen ja 
purkaminen on verovelvollisen vapaasti valit
tavissa laissa asetettujen enimmäismäärien ra
joissa. 

Yleisvarausten teko yritysverotuksen tason 
alentamiskeinona on ollut selvästi kansainväli
sistä linjoista poikkeava pohjoismainen erityis
piirre. Verokantojen alentamiseen liittyvien ve
ropohjalaajennusten yhteydessä näistä varauk
sista on Pohjoismaissakin jo pitkälti luovuttu. 
Myös Ruotsissa, jossa vielä 1991 toteutetun 
verouudistuksen yhteydessä luotiin vanhojen 
yleisvarausten tilalle kaksi uutta vaihtoehtoista 
tuloksentasausvarausta (K-SURV ja L-SURV), 
selvitetään parhaillaan mahdollisuutta verouu
distuksen jatkamiseksi siten, että näistä vara
uksista luovuttaisiin ja verokanta alennettaisiin 
25 prosenttiin. 

Vaihto-omaisuuden hankintamenon ennenai
kainen kuluksikirjaaminen on ollut sallittua 
myös kirjanpidossa. Kirjanpitolain, osakeyhtiö
lain 11 ja 12 luvun sekä osuuskuntalain muut
tamisesta annetussa hallituksen esityksessä (HE 
11111992 vp) ehdotetaan kuitenkin vaihto
omaisuuden arvostussäännöstä täsmennettä
väksi siten, että aktivoidusta hankintamenosta 
kirjataan kuluksi määrä, jolla hankintameno 
ylittää vaihto-omaisuuden todennäköisen han
kintamenon tai luovutushinnan. Pelkästään tu
loksentasaustarkoituksessa muodostettavat va
raukset kirjattaisiin tilinpäätökseen vapaaehtoi
sina varauksina. 

Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen perustee
na on alunperin ollut kirjanpidollisen varovai
suuden periaatteen mukainen varaston arvos
taminen. Verotuksessa hyväksyttiin sama varo
vaisuuden periaatteen mukainen arvostus kuin 
kirjanpidossa. Elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain ja kirjanpitolain (655173) säätämi
sen yhteydessä arvostussääntöä täsmennettiin 
siten, että sekä kirjanpidossa että verotuksessa 
vaihto-omaisuus tuli arvostaa niin sanotun 
alimman arvon periaatteen mukaisesti, minkä 
lisäksi sallittiin vielä tehdä jäljelle jääneestä 
hankintamenosta enintään 50 prosentin suurui
nen aliarvostus. Verolainsäädännössä varasto
varauksen enimmäismäärää on sittemmin use
aan otteeseen pienennetty. 

Vaihto-omaisuuden varastovarauksen teke
mistä verotuksessa on perusteltu muun muassa 
sillä, että varaus turvaa inflaatio-olosuhteissa 
osaltaan vaihto-omaisuuden reaaliarvon säily
misen. Varausta on pidetty tarpeellisena myös 
yrityksen rahoituksen samoin kuin yritysten 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Vara
uksen puolesta on saatettu vedota myös varas
toon liittyvään riskiin. 
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Turva- ja velvoitevarastointiin liittyvän ta
vanomaista suuremman varastovarauksen tar
koituksena on ollut lisätä yritysten halukkuutta 
turva- ja velvoitevarastojen pitämiseen ja kom
pensoida varastoinnista aiheutuvia kustannuk
sia. Varauksen enimmäismäärä on pysynyt 
ennallaan, vaikka yleisen varastovarauksen 
enimmäismääriä on vuoden 1986 jälkeen alen
nettu. 

Yleisvarausten tarve keinona parantaa yri
tysten rahoitusrakennetta ja varautua tuleviin 
investointeihin riippuu keskeisesti sovellettavas
ta verokannasta. Jos verokanta on tarpeeksi 
alhainen, nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 
veroluottovarauksia tekemättä. Varastovaraus
ta on lisäksi pidetty yritysten ja koko kansan
talouden kannalta haitallisena, koska se saattaa 
houkutella yrityksiä sitomaan varoja tarpeetto
man suurien varastojen ylläpitämiseen. Esityk
sessä ehdotetaan, että yhteisöverokannan alen
tamiseen liittyen yhteisöiltä poistetaan mahdol
lisuus muodostaa varasto- ja toimintavarauk
sia. Samalla poistuisi mahdollisuus muodostaa 
turva- ja velvoitevarastointiin liittyviä korotet
tuja varastovarauksia. Turva- ja velvoitevaras
tojen hankintamenosta saataisiin kuitenkin vie
lä vuonna 1993 tehdä 30 prosentin varaus. 

Yhteisöverokannan alentuminen ei koske yk
sityisiä liikkeenharjoittajia ja ammatinharjoit
tajia, jotka jäisivät progressiivisen verotuksen 
piiriin. Sama koskee myös avoimia yhtiöitä ja 
kommandiittiyhtiöitä sekä muita yhtymiä, joi
den tulo ehdotetaan tuloverolakia koskevassa 
hallituksen esityksessä verotettavaksi yhtymän 
osakkaiden tulona. Tästä syystä ehdotetaan, 
että liikkeen- ja ammatinharjoittajilla sekä sel
laisilla yhtymillä ja kuolinpesillä, joiden osak
kaina on vain luonnollisia henkilöitä, säilyisi 
entisenkaltainen mahdollisuus toimintavarauk
sen tekemiseen. Siirtymäsäännöksen nojalla 
myös yhteisöt saisivat vielä verovuonna 1993 
tehdä 10 prosentin suuruisen toimintavarauk
sen. Varastovarauksen muodostaminen ei sen 
sijaan olisi sallittua turva- ja velvoitevarastoja 
lukuunottamatta millekään elinkeinonharjoit
tajille. 

1.3.2. Omaisuuden hankintamenon määrittely ja 
vaihto-omaisuuden arvostus 

Hankintamenon määrittäminen 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 

mukaan vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
hankintameno on hyödykkeen hankinnasta ja 
valmistuksesta johtuneiden välittömien meno
jen määrä. Kirjanpitolain mukaan hankinta
menoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja 
valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. 
Käytännössä verotuksessa on yleensä hyväk
sytty kirjanpidon mukainen muuttuviin menoi
hin perustuva hankintamenon määrittely. Kir
janpidossa voidaan aktivoida hankintamenoon 
eräissä tapauksissa myös kiinteitä menoja. 

Kirjanpitolain uudistamista koskevassa hal
lituksen esityksessä ehdotetaan kirjanpitolakia 
muutettavaksi siten, että hyödykkeen hankin
tamenoon olisi mahdollista entistä laajemmin 
lukea myös hankintaan ja valmistukseen liitty
viä kiinteitä menoja. Kiinteiden menojen akti
voiminen hankintamenoon olisi mahdollista, 
milloin hyödykkeen hankintaan ja valmistuk
seen liittyvien kiinteiden menojen määrä on 
olennainen ja milloin se kirjanpitovelvollisen 
toiminnan laajuuteen nähden on perusteltua. 

Kirjanpito- ja verolainsäädännön yhteenso
vittamisen kannalta ei ole perusteltua, että 
hankintamenon käsite olisi verotuksessa erilai
nen kuin kirjanpidossa. Hankintamenon mää
rittely verolainsäädännössä tulisi yhtenäistää 
kirjanpidon määrittelyn mukaiseksi. Elinkeino
tulon verottamisesta annettua lakia ehdotetaan 
tästä syystä muutettavaksi siten, että hankinta
meno käsittäisi hyödykkeen hankinnasta tai 
valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. 
Jos yritys lukee kirjanpidossaan hankinta
menoon kirjanpitolain muutoksen jälkeen kiin
teitä menoja kirjanpitolaissa tarkoitetulla taval
la, hyväksyttäisiin menettely myös verotukses
sa. 

Vaihto-omaisuuden arvostaminen 

Vaihto-omaisuuden hankintameno on pää
säännön mukaan sen verovuoden kulua, jona 
vaihto-omaisuus on luovutettu, kulutettu tai 
menetetty. Verovuoden päättyessä verovelvolli
sen hallussa olevan vaihto-omaisuuden hankin
tamenosta on verovuoden kulua kuitenkin se 
osa, joka ylittää vastaavan vaihto-omaisuuden 
hankintaan verovuoden päättyessä todennäköi
sesti tarvittavan hankintamenon tai siitä sama
na ajankohtana todennäköisesti saatavan luo
vutushinnan. Verovelvollisella verovuoden 
päättyessä olevan vaihto-omaisuuden hankin
tamenon suuruus määritetään olettaen, että 
samanlaiset hyödykkeet on luovutettu siinä 
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järjestyksessä, missä ne on hankittu, ja ellei 
verovelvollinen muuta näytä. 

Vaihto-omaisuuden hankintamenosta saa
daan arvonalentumisvähennyksen lisäksi lukea 
verovelvollisen vaatiessa kuluksi kohdassa 
1.3.1. tarkoitettu varastovaraus, jonka enim
mäismäärä on pääsäännön mukaan 25 prosent
tia. 

Vaihto-omaisuuden arvostaminen perustuu 
eri maissa yleisesti kirjanpidossa tehdyille rat
kaisuille. Tällöin edellytetään kuitenkin, että 
arvostuksessa on noudatettu kirjanpidollisesti 
hyväksyttäviä menettelytapoja. Yleensä vaihto
omaisuus arvostetaan hankintamenon, kuiten
kin enintään käyvän arvon suuruiseksi. Kaava
maisen vähennyksen tai varauksen tekeminen 
ei useimmissa maissa ole mahdollista. 

Ruotsissa vaihto-omaisuuden arvostaminen 
on pääsäännön mukaan sidottu kirjanpitoon 
siten, että varasto arvostetaan vähintään siihen 
arvoon, jonka kirjanpitolaki enintään sallii. 
Pääsääntöisesti vaihto-omaisuus arvostetaan 
hankintamenoon tai sitä alempaan markkina
hintaan. Pääsääntöä on kuitenkin täydennetty 
säännöksellä, joka mahdollistaa vaihtoehtoises
ti vaihto-omaisuuden kaavamaisen arvostami
sen. Vaihtoehtoinen menetelmä perustuu varas
ton kokonaishankintahintaan, josta saadaan 
tehdä 3 prosentin suuruinen vähennys. Sum
maarista vähennystä ei voi tehdä kiinteistöistä 
tai arvopapereista. 

Norjassa vaihto-omaisuus arvostetaan vero
uudistuksen jälkeen hankintamenoonsa rea
lisointiin saakka. Edes epäkuranttiuden perus
teella arvonalennuksia ei saada ennen realisoin
tihetkeä vähentää. 

Ehdotuksen mukaan vaihto-omaisuus arvos
tettaisiin verotuksessa samojen periaatteiden 
mukaan kuin kirjanpidossa. Verovuoden päät
tyessä olevan vaihto-omaisuuden hankinta
menosta olisi kulua se osa, joka ylittää vastaa
van vaihto-omaisuuden hankintaan verovuo
den päättyessä todennäköisesti tarvittavan han
kintamenon tai siitä todennäköisesti saatavan 
luovutushinnan. Hankintamenosta varastova
rauksen muodossa tehtävää ylimääräistä ku
luksi lukemista ei myöskään sallittaisi, kuten 
aikaisemmin yleisvarauksia käsittelevässä koh
dassa on ehdotettu. 

On jossain määrin epäselvää, tuleeko vaihto
omaisuuden arvostamisen kirjanpidossa tapah
tua tilinpäätöskohtaisesti siten, että aikaisem
min tehty arvonalentumisvähennys palautuu 
tuloon, jos vaihto-omaisuuteen kuuluvien hyö-

dykkeiden todennäköinen hankintameno tai 
luovutushinta on tilinpäätöksessä vähentämät
tä olevaa hankintamenoa korkeampi. EY :n 
niin sanottu neljäs yhtiöoikeudellinen direktiivi 
(78/660/ETY) edellyttää kuitenkin arvonalene
misen johdosta tehdyn kulukirjauksen palaut
tamista, jos kulukirjaus on myöhemmin osoit
tautunut aiheettomaksi. Myös verotuksen osal
ta oikeustila on epäselvä. Käytännössä ar
vonalentumisen perusteella tehdyn kulukirjauk
sen palauttamista ei verotuksessa ole yleensä 
vaadittu. Asian selventämiseksi ehdotetaan li
sättäväksi kulukirjauksen palauttamista koske
va nimenomainen säännös verolakiin. 

1.3.3. Käyttöomaisuuden luovutushintojen ve
ronalaisuus ja jälleenhankintavaraus 

Nykyisen lainsäädännön mukaan käyttö
omaisuuden luovutushintojen veronalaisuutta 
on rajoitettu siten, että veronalaista tuloa ei ole 
40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuuluvista 
kiinteistöistä ja arvopapereista saaduista luovu
tushinnoista tai muista vastikkeista, mikäli 
verovelvollinen on omistanut kiinteistön vähin
tään 10 ja arvopaperin vähintään 5 vuotta. 
Palautuva, verotuksessa arvopaperin hankinta
menosta aikaisemmin hyväksytty poisto on 
veronalaista tuloa 5 vuoden määräajan jälkeen
kin. 

Luovutushinnan osittainen verovapaus kos
kee myös pakkolunastuksella tai siihen verrat
tavalla toimenpiteellä lunastetusta tai lunas
tusuhan alaisesta käyttöomaisuuskiinteistöstä 
saatuja korvauksia. Säännöksen soveltamiselle 
ei tällöin ole asetettu omistusaikaa koskevaa 
edellytystä. 

Jos käyttöomaisuuden luovutushinta on vain 
osittain veronalainen, omaisuuden hankintame
non vähentämistä on rajoitettu siten, että ar
vopaperin hankintamenosta ja muun omaisuu
den poistamatta olevasta hankintamenosta on 
vähennyskelpoista korkeintaan luovutushinnan 
veronalainen määrä ja koko luovutushinnan 
ylittävän osan määrä. 

Irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden 
aikana saadut luovutushinnat ja muut vastik
keet vähennetään pääsäännön mukaan meno
jäännöksestä. Menojäännöksestä vähentämättä 
jääneestä osasta voidaan muodostaa jälleen
hankintavaraus. 

Jälleenhankintavaraus saadaan muodostaa 
irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöksestä 
vähentämättä jääneen määrän lisäksi myös 
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muun muassa ammattimaiseen liikenteeseen 
käytetyn auton, rakennuksen, rakennelman, 
väestönsuojan ja aineettomien oikeuksien sekä 
toimitilaosakkeiden veronalaisista luovutusvoi
toista. Edellytyksenä jälleenhankintavarauksen 
muodostamiselle on, että verovelvollinen jatkaa 
toimintaansa ja tekee todennäköiseksi aikovan
sa hankkia tai korjata käyttöomaisuutta. 

Jälleenhankintavaraus voidaan käyttää vä
hentämällä se kuluvan käyttöomaisuuden han
kintamenosta tai kuntoon saattamisesta johtu
neista menoista. Varaus saadaan lisäksi käyttää 
vähentämällä se toimitilaosakkeiden hankinta
menosta tai tilojen kuntoon saattamisesta ai
heutuneista menoista. Viimeksi mainittu vara
uksen käyttö on kuitenkin mahdollista vain 
silloin, kun varaus on muodostettu pääasialli
sesti toimitilana käytetystä rakennuksesta tai 
toimitilojen hallintaan oikeuttavista osakkeista 
saadusta luovutushinnasta tai muusta vastik
keesta. 

Toimitilan käsitettä on jälleenhankintava
raussäännöstä sovellettaessa tulkittu melko laa
jasti. Laissa tarkoitettuna toimitilana on pidet
ty elinkeinotoiminnan välittömässä käytössä 
olevia tiloja kuten esimerkiksi toimisto-, myy
mälä-, tehdas-, varasto- ynnä muita sellaisia 
tiloja. Myös neuvottelu-, kokous- ja edustusti
loina käytettyä huoneistoa on oikeuskäytän
nössä pidetty toimitiloina. Esimerkiksi henkilö
kunnan asuntona käytettyä rakennusta ei sitä 
vastoin pidetä toimitilana. Sellaiset tilat, jotka 
vain epäsuorasti edistävät verovelvollisen elin
keinotoimintaa, eivät ole välittömästi verovel
vollisen omassa käytössä olevia toimitiloja. 

Jälleenhankintavaraus on käytettävä kolmen 
verovuoden kuluessa, ellei lääninverovirasto 
erityisistä syistä myönnä pidennystä määräai
kaan. Myönnettävän pidennyksen pituutta ei 
ole laissa rajoitettu. 

Luovutusvoitot luetaan useimmissa EY
maissa osaksi liikkeen muun toiminnan tuloa ja 
verotetaan yrityksiin sovellettavan verokannan 
mukaan. Monissa maissa on kuitenkin mahdol
lista lykätä voiton tuloksi lukemista silloin, kun 
yritys aikoo tehdä uusinvestoinnin. Niissä 
maissa, joissa uusinvestoinnin huomioon otta
minen ei ole lainkaan mahdollista, myyntivoit
toja verotetaan usein muuta tuloa lievemmin. 

Käyttöomaisuuskiinteistöjen ja -arvopaperei
den myyntivoittojen lievempää verokohtelua 
on perusteltu sillä, ettei pitemmän aikaa omis
tetuista hyödykkeistä saadun, usein rahanarvon 
alenemisesta johtuvan nimellisen voiton verot-

taminen estäisi toteuttamasta yrityksen toimin
nan laajentuessa tarpeellisia uudistuksia. Ve
ronhuojennussäännöksen tarpeellisuus riippuu 
paitsi rahan arvon kehittymisestä olennaisesti 
myös sovellettavasta verokannasta ja jälleen
hankintamahdollisuuksia turvaavista erityis
säännöksistä. 

Jälleenhankintavaraus mahdollistaa käyttö
omaisuuden myyntivoittojen ja muiden luovu
tusvoittojen tuloksi lukemisen epäsuorasti si
ten, että myyntivoitto voidaan vähentää myö
hemmin hankittavan omaisuuden hankinta
menosta. Jälleenhankintavarausjärjestelmää on 
edelleen pidettävä perusteltuna käyttöomaisuu
den uushankintojen ja liiketoiminnan jatkuvuu
den turvaamisen kannalta. Nykyisessä muodos
saan jälleenhankintavarausjärjestelmä on kui
tenkin niin laaja, että se sallii myyntivoittojen 
tuloutuksen lykkäämisen silloinkin, kun se ei 
ole välttämätöntä liiketoiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi. Laaja jälleenhankintavaraus
mahdollisuus on myös ristiriidassa luovutus
voittojen verotuksen tavoitteena olevan vero
pohjan laajentamisen kanssa. 

Veropohjaa ehdotetaan laajennettavaksi si
ten, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteis
töjen ja arvopapereiden luovutushinnat olisivat 
muiden luovutushintojen tavoin veronalaisia 
riippumatta omistusajan pituudesta. Jälleen
hankintavarausjärjestelmä ehdotetaan säilytet
täväksi, mutta sen soveltamisala supistettavaksi 
siten, että se koskisi ainoastaan toimitilaraken
nusten ja -osakkeiden luovutusvoittoja ja lisäk
si tulipalon tai muun vahinkotapahtuman joh
dosta saatavia korvauksia. 

1.3.4. Käyttöomaisuuden poistot 

Koneiden, kaluston ja muun niihin verratta
van irtaimen käyttöomaisuuden hankintame
noista tehdään poistot yhtenä eränä menojään
nöksestä. Verovuoden poiston suuruus saa olla 
enintään 30 prosenttia menojäännöksestä. Jos 
kaiken irtaimen omaisuuden käypä arvo osoi
tetaan menojäännöstä pienemmäksi, saadaan 
menojäännöksestä tehdä sellainen lisäpoisto, 
joka alentaa sen käypään arvoon. 

Sellaisen irtaimen käyttöomaisuuden, jonka 
taloudellinen käyttöaika on enintään kolme 
vuotta, hankintameno saadaan poistaa koko
naisuudessaan sinä verovuonna, jona omaisuus 
on hankittu. 

Rakennuksen ja rakennelman hankintameno 
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vähennetään poistamattoman hankintamenon 
osan perusteella määritettävin poistoin. Vero
vuoden enimmäispoistoprosentti määräytyy ra
kennuksen käyttötarkoituksen ja rakennusma
teriaalin mukaan. Puisen myymälä-, varasto-, 
tehdas-, työpaja-, talous-, voima-asema- tai 
muun niihin verrattavan rakennuksen poisto 
saa olla enintään 10 prosenttia poistamatto
masta hankintamenosta. Vastaavan kivisen ra
kennuksen poisto voi olla enintään 9 prosent
tia. Puisen asuin-, toimisto- tai muun sellaisen. 
rakennuksen poisto voi olla enintään 6 prosent
tia vastaavan kivisen rakennuksen poiston ol
lessa enintään 5 prosenttia. Laissa on lisäksi 
erityissäännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi 
tutkimustoimintaan käytettävän rakennuksen 
sekä eräiden säiliöiden ja rakenneimien hankin
tamenojen poistamista. 

EY -maissa on yleisesti käytössä taloudelli
seen käyttöaikaan perustuva poistojärjestelmä. 
Rakennuksiin sovelletaan yleisimmin tasapois
toihin perustuvaa poistojärjestelmää. Joissakin 
maissa jäännösarvopoisto on vaihtoehtoinen 
tasapoiston kanssa. Teollisuusrakennusten 
poistoprosentit vaihtelevat tavallisimmin 4 ja 8 
prosentin välillä. Toimisto- ja asuinrakennuk
set eivät kaikissa maissa oikeuta lainkaan 
poiston vähentämiseen. Poistojärjestelmät ja 
poistoprosentit poikkeavat eri maissa kuitenkin 
huomattavasti toisistaan. 

Ruotsigsa rakennusten hankintameno poiste
taan tasapoistoin, jotka perustuvat rakennuk
sen taloudelliseen käyttöaikaan. Verohallinnon 
antamat ohjeelliset arvot poistoprosenteiksi 
ovat tehdasrakennuksille 3-5 prosenttia. Toi
misto- ja myymälärakennusten poistoprosentti 
vaihtelee 2 ja 3 prosentin välillä ja asuinraken
nusten poistoprosentti on 1,5-1,75. 

Norjassa sekä rakennusten että kaluston ja 
koneiden hankintamenosta tehdään jäännösar
vopoisto. Tehdasrakennusten, hotellien, ravin
toloiden ynnä muiden sellaisten rakennusten 
poistoprosentti on 5. Toimistorakennusten 
hankintameno poistetaan 2 prosentin suuruisin 
poistoin. Enimmäispoisto on kuitenkin suurem
pi, jos kyseessä on syrjäseuduilla sijaitseva 
rakennus tai rakennus, jonka taloudellinen 
käyttöikä on lyhyt. 

Tanskassa rakennusten hankintamenon vä
hentämiseen sovelletaan tasapoistojärjestelmää. 
Enimmäispoistoprosentti on teollisuusraken
nuksilla 6 ja hotelli- ynnä muilla sellaisilla 
rakennuksilla 4 prosenttia. Poistoprosentti pie-

nenee, kun määräosa hankintamenosta on 
poistettu. Toimisto- tai asuinrakennuksista ei 
ole mahdollista tehdä poistoa. 

Elinkeinoverotuksen poistosäännösten salli
mat käyttöomaisuuden poistot ylittävät usein 
merkittävästi käyttöomaisuuden taloudellisen 
käyttöiän perusteella tehtävät suunnitelman 
mukaiset poistot. Verotuksessa hyväksyttyjen 
ja suunnitelman mukaisten poistojen erotusta 
voidaan pitää varauksiin rinnastettavana erä
nä. Poistojärjestelmä on pysynyt rakenteeltaan 
muuttumattomana elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain säätämisestä lähtien. 

Elinkeinoverotuksen poistosäännöksiä arvi
oitaessa on olennaista, halutaanko poistot mi
toittaa taloudellista käyttöaikaa vastaaviksi vai 
käyttää poistoja verokannustimena. Poistojen 
mitoittaminen todellista taloudellista käyttöai
kaa vastaaviksi laajentaisi veropohjaa ja lähen
täisi verotuksen tuloslaskentaa kirjanpidon mu
kaan lasketun tuloksen kanssa. Edullisilla pois
to-oikeuksilla pyritään puolestaan kannusta
maan yritysten investointeja. Kysymys verotuk
sessa hyväksyttävien ylipoistojen tarpeellisuu
desta liittyy keskeisesti myös yritysverotuksen 
verokannan tasoon. Verokannan alentuessa yli
poistojen merkitys investointikannustimena las
kee. 

Käyttöomaisuuden poistojen tarkoituksen
mukaisuus yritysverotuksen kehittämistavoit
teiden kannalta edellyttäisi koko poistojärjes
telmän uudelleenarviointia. Tässä vaiheessa ei 
sen vuoksi ehdoteta merkittäviä poistojärjestel
mää koskevia muutoksia. 

Voimassa olevien verosäännösten sallimat 
rakennuspoistot ovat kuitenkin siinä määrin 
ylimitoitettuja taloudellisen käyttöiän perus
teella määräytyvään poistotarpeeseen verrattu
na, että näitä poistoja ehdotetaan alennetta
vaksi siten, että myymälä-, varasto-, tehdas-, 
työpaja- ynnä muun sellaisen rakennuksen han
kintamenosta tehtävän poiston suuruus olisi 
enintään 7 prosenttia ja asuin-, toimisto- tai 
muun sellaisen rakennuksen poisto enintään 4 
prosenttia. Verotuksen yksinkertaistamiseksi 
ehdotetaan, että poistojen enimmäismäärän si
tomisesta rakennuksen materiaaliin luovuttai
siin. Sama enimmäispoistoprosentti koskisi si
ten sekä puisia että kivisiä rakennuksia. 

Kasvupoliittisilla sen enempää kuin muilla
kaan perusteilla ei voida puoltaa ylipoistoja, 
jotka kohdistuvat sellaisiin aluksiin, joita käy
tetään muuhun kuin elinkeinotoimintaa välit
tömästi palveleviin tarkoituksiin. Tästä syystä 
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ehdotetaan, että tällaisten alusten hankintame
no vähennettäisiin enintään 10 prosentin suu
ruisin tasapoistoin. 

1.3.5. Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalenemi
nen 

Jos arvopapereiden tai muun kulumattoman 
käyttöomaisuuden kuin maa-alueen käypä arvo 
on verovuoden päättyessä sen poistamatoota 
hankintamenoa olennaisesti alempi, hankinta
menosta saadaan tehdä sellainen poisto, joka 
alentaa poistamatta olevan hankintamenon 
osan käyvän arvon suuruiseksi. 

Käyttöomaisuuteen luetaan kuuluvaksi arvo
paperit, jotka on tarkoitettu verovelvollisen 
elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön. Tällai
sia ovat esimerkiksi arvopaperit, joiden tarkoi
tuksena on helpottaa yrityksen tuotteiden me
nekkiä tai turvata liikkeen toiminnan kannalta 
tarpeellisten palvelusten saanti. Käyttöomai
suusarvopapereiden arvo yritykselle perustuu 
niiden kykyyn pitkällä tähtäyksellä tuottaa 
tuloa yrityksen liiketoiminnassa. Tällöin on 
usein kysymys osake-enemmistöstä tai sellaises
ta suuresta osake-erästä, joka tuottaa määrä
ysvaltaa omistetussa yrityksessä. Käyttöomai
suusosakkeiden omistamisen tarkoituksena ei 
ole lyhyen aikavälin arvonnoususta hyötymi
nen eikä niitä hankita ensi sijassa sijoitustar
koituksessa. 

Verotuksessa arvopapereiden hankinta-
menosta tehtyä poistoa ei nykyisten säännösten 
mukaan palauteta tuloon arvopapereiden mah
dollisen arvonnousun tapahtuessa. Aiheetto
maksi osoittautunut poisto luetaan tuloksi vas
ta mahdollisen luovutuksen yhteydessä. 

Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalenemista 
koskevan verosäännöksen tulkinta on käytän
nössä ollut ongelmallista. Vaikeuksia on aihe
uttanut erityisesti näytön esittäminen siitä, että 
osakkeen arvo on säännöksen edellyttämällä 
tavalla alentunut. Vaikka säännös ei nimen
omaisesti asetakaan vähennyksen edellytyksek
si arvonalenemisen pysyvyyttä, arvonalentu
mispoistoa ei ole yleensä katsottu voitavan 
tehdä pelkästään sillä perusteella, että osak
keen noteerattu kurssi tilinpäätöspäivänä alit
taa sen hankintamenon. Tulkinta on perustu
nut siihen, että käyttöomaisuusosakkeen arvo 
yritykselle ei määräydy pelkästään tietyn ajan
kohdan kaupankäyntikurssin perusteella. 

Käyttöomaisuusosakkeesta tehtävän poiston 
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edellytyksiä kirjanpidossa on käsitelty kirjanpi
tolautakunnan lausunnossa n:o 198911054. 
Lausunnon mukaan poistotarve määräytyy 
osakkeeseen liittyvien tulonodotusten perusteel
la. Julkisesti noteeratun käyttöomaisuusosak
keen hankintamenon poistotarpeeseen vaikut
tavat yleensä myös muut seikat kuin osakkeen 
hintataso arvopaperimarkkinoilla tilikauden 
päättyessä. Tulonodotuksia arvioitaessa ei kir
janpitolautakunnan mukaan ratkaisevaa ole 
yksinomaan odotettavissa olevat osinkotulot 
tai osakkeiden myynnin yhteydessä realisoitu
vat tulot. Mikäli käyttöomaisuusosakkeisiin 
liittyvät tulonodotukset ovat pysyvästi ja olen
naisesti pienemmät kuin osakkeiden hankinta
meno, tulee osakkeiden hankintameno kirjata 
tulonodotusten puuttumista vastaavalta osalta 
poistona kuluksi. Lausunnossa 20 prosenttia 
osakkeiden hankintamenosta on katsottu olen
naiseksi eroksi. 

Vähennyksen hyväksyminen verotuksessa 
käyttöomaisuusarvopaperin realisoitumatto
man arvonalenemisen perusteella on kansain
välisestä käytännöstä selvästi poikkeava erityis
piirre. Käyttöomaisuusosakkeet arvostetaan 
verotuksessa hankintahintaan esimerkiksi 
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Isossa-Bri
tanniassa. Vasta lopullisiksi todetut arvonalen
nukset voidaan vähentää verotuksessa. Lopul
lisuus voidaan todeta lähinnä osakkeiden 
myynnin, yhtiön purkamisen tai konkurssin 
perusteella. Riittävänä ei ole pidetty esimerkik
si yhtiön jatkuvaakaan tappiollisuutta. Ar
vonalennusten verokohtelu on symmetristä 
osakkeiden arvonkorotusten verovaikutusten 
kanssa, sillä myöskään arvonkorotuksilla ei ole 
vaikutusta verotukseen. 

Käyttöomaisuusosakkeiden realisoitumatto
man arvonalenemisen hyväksyminen verotuk
sessa vähennyskelpoiseksi on monessa suhtees
sa ongelmallista. Kysymys liittyy osaltaan laa
jempaan konsernin sisäistä verotusta koske
vaan tarkasteluun, sillä käyttöomaisuusosak
keet, ovat usein samaan konserniin kuuluvan 
toisen yhtiön osakkeita. Samaan asiakokonai
suuteen kuuluvat konsernin muotouttamista, 
kuten sulautumista, jakautumista ja purkamis
ta koskevat verokysymykset sekä konserniavus
tussäännöstö. Osakkeen arvonalentumista kos
keva säännös on asiayhteydessä myös rahoitus
omaisuuden menetyksen vähennyskelpoisuutta 
koskevaan verosäännökseen. Tappiollisen ty
täryrityksen tukemiseksi oman pääoman eh
doin tehty sijoitus saatetaan nykyisen käytän-
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nön mukaan vähentää lievemmin edellytyksin 
kuin vastaava vieraan pääoman ehdoin annettu 
tuki. 

Konsernin verotukseen liittyvien erityiskysy
mysten laajempi tarkastelu edellyttää jatkoval
mistelua. Tässä vaiheessa ehdotetaan käyttö
omaisuusarvopaperin poiston edellytyksiä sel
keytettäväksi siten, että myös verosäännöksessä 
nimenomaisesti edellytettäisiin arvonalenemi
sen pysyvyyttä vähennyskelpoisuuden edelly
tyksenä. Tämä vastaisi kirjanpidossa käyttö
omaisuusosakkeen poiston edellytykseksi ase
tettua periaatetta. 

Lisäksi ehdotetaan, että tehtyä vähennystä 
vastaava määrä palautuisi veronalaiseen tu
loon, jos arvonalennuksen edellytykset myö
hemmin poistuvat. Poistoa vastaavan määrän 
palauttaminen tuloon on perusteltua siitä syys
tä, ettei arvonalentumispoistolla voisi saavuttaa 
käytännössä hyvinkin pysyvää veroetua siinä 
tapauksessa, että arvonalentumisen perusteet 
ovat myöhemmin poistuneet. 

1.3.6. Luottotappioiden vähentäminen 

Toteutuneet luottotappiot vähennetään elin
keinoverotuksessa rahoitusomaisuuden mene
tyksinä silloin, kun ne on todettu lopullisiksi. 
Yrityksen saamisiin sisältyy kuitenkin usein 
myös epävarmoja saatavia, joiden perusteella ei 
suoritusta todennäköisesti tulla saamaan. Va
rautuminen näihin odotettavissa oleviin, vielä 
toteutumattomiin saamisten menetyksiin ta
pahtuu verotuksessa luottotappiovarauksen 
avulla. Luottotappiovarauksen enimmäismäärä 
on muilla yrityksillä kuin talletuspankeilla, 
luotto-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla 2 prosent
tia liikesaamisten yhteismäärästä. Jos verovel
vollinen näyttää suuremman todennäköisen 
luottotappion vaaran olevan olemassa, voidaan 
vähentää osoitettu suurempi luottotappioriskin 
määrä. Talletuspankeilla sekä luotto-, vakuu
tus- ja eläkelaitoksilla on oikeus tehdä yleistä 
luottotappiovarausta suurempi varaus. Koska 
näiden laitosten luottotappiovaraussäännöksi
en muuttamista koskevat ehdotukset eivät si
sälly tähän esitykseen, seuraavassa on tarkas
teltu vain yleistä luottotappiovarausta. 

Kirjanpidossa saamiset arvostetaan tilinpää
töksessä nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään 
todennäköiseen arvoonsa. Saamisten ar
vonalentuminen vähennetään siten tilinpäätök
sessä. Kirjanpitolain mukaan saadaan vastaisia 

menoja tai menetyksiä varten tehdä varauksia, 
joista esimerkkinä mainitaan muun muassa 
luottotappiovaraus. Yleisesti kuitenkin katso
taan, että odotettavissa oleviin luottotappioihin 
varautuminen tekemällä luottotappiovaraus ei 
vastaa hyvän kirjanpitotavan vaatimuksia, 
vaan toteutuneiden luottotappioiden lisäksi 
myös odotettavissa olevia luottotappioita vas
taava määrä vähennetään suoraan saamisten 
määrästä. Luottotappiovaraus nähdään tällöin 
lähinnä vain verotusta varten tehtävänä vara
uksena, joka vähentämisen edellytyksenä ole
van kirjanpitosidonnaisuuden vuoksi merki
tään kirjanpitoon. 

Suomen yritysverotuksessa noudatettu va
rauskäytäntö poikkeaa yleisestä kansainvälises
tä linjasta, jonka mukaan odotettavissa olevien 
luottotappioiden vähennyskelpoisuuden edelly
tyksenä on niiden jonkinasteinen yksilöinti. 
Luottotappioiden vähentäminen tapahtuu 
yleensä saamiskohtaisen arvioinnin perusteella. 
Toteutuneet luottotappiot saadaan vähentää 
silloin, kun saamisen menetys osoitetaan to
teen. Näyttönä hyväksytään esimerkiksi velal
lisen konkurssi, akordi tai muutoin todettu 
maksukyvyttömyys. Odotettavissa olevan luot
totappion tulee olla kohtuullisella varmuudella 
osoitettavissa ennen kuin se hyväksytään vero
tuksessa vähennyskelpoiseksi. Saatavien odo
tettavissa olevat menetykset eivät kuitenkaan 
ole kaikissa maissa vähennyskelpoisia. Siinä 
tapauksessa, että varautuminen odotettavissa 
oleviin luottotappioihin tapahtuu kohdistettuja 
varauksia käyttäen, luottotappion syntyessä 
suoritetaan vastaava varausta koskeva oikaisu. 

Voimassa olevan verolainsäädännön mukai
nen luottotappiovaraus vastaa yleensä huonosti 
toteutuneiden luottotappioiden määrää. Luot
totappiovarauksen perusteena olevan liikesaa
misen käsitettä on oikeus- ja verotuskäytännös
sä tulkittu laajasti. Liikesaamisten on katsottu 
tarkoittavan kaikkia yrityksen liikeomaisuu
teen kuuluvia saamisia. Myös varmat saamiset 
on voitu lukea luottotappiovarauksen pohjaan. 
Rahavaroihin rinnastettavia eriä kuten esimer
kiksi markkinarahasijoituksia ei sen sijaan ole 
pidetty liikesaamisina. 

Kaavamainen varaus poikkeaa rakenteeltaan 
olennaisesti kirjanpidon järjestelmästä, jossa 
odotettavissa olevat luottotappiot vähennetään 
suoraan kuluna arvostettaessa saamiset toden
näköiseen arvoonsa. Käytännössä verotuksen 
ja kirjanpidon erilinjaisuus on johtanut siihen, 
että verotuksessa vaaditaan usein vähennettä-
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väksi lopullisten menetysten lisäksi saamisten 
vähentämistä kokonaan tai osittain sillä perus
teella, että ne ovat käyneet epävarmoiksi. 
Verotuksen luottotappiovarauksen merkitys 
saamisiin liittyvän luottotappioriskin vähentä
miskeinona on hämärtynyt. 

Esityksessä ehdotetaan, että verotuksessa hy
väksyttäisiin vähennettäväksi myyntisaamisten 
arvonaleneminen. Arvonalentumiselta ei siten 
enää vaadittaisi lopullisuutta, vaan se saataisiin 
vähentää sinä verovuonna, jona arvonalenemi
nen todetaan tapahtuneeksi. Kaavamaisesta 
luottotappiovarauksesta ehdotetaan luovutta
vaksi. Myyntisaamisia vastaava määrä on jo 
kirjattu yrityksen suoritetuotannosta saaduiksi 
tuloiksi. Jos myyntisaaminen menetetään, ky
symyksessä on luonteeltaan lähinnä myynti
tuottojen korjauserä. 

Myyntisaamisten lisäksi rahoitusomaisuu
teen kirjataan myös muita saamisia, jotka 
voivat olla luonteeltaan hyvinkin erilaisia. Ra
hoitusomaisuuteen on voitu kirjata esimerkiksi 
toisilta samaan konserniin kuuluvilta yrityksil
tä olevia lainasaamisia. Tällaiset lainat ovat 
usein luonteeltaan huomattavan pitkäaikaisia 
eivätkä ne tällöin kuuluisi elinkeinoverolaissa 
tarkoitettuun rahoitusomaisuuteen. Saaminen 
toiselta konserniyhtiöltä voi myös perustua 
muuhun kuin yrityksen varsinaiseen liiketoi
mintaan, esimerkiksi annettuun konserniavus
tukseen tai olla muuta konsernitukea, jota ei 
ehkä ole tarkoituskaan periä takaisin. Rahoi
tusomaisuuteen luetaan myös esimerkiksi opti
oista ja muista johdannaisinstrumenteista saa
tuja ennakkomaksuja, joiden kirjanpito- ja 
verotuskohtelu on vielä jossain määrin vakiin
tumatonta. Muiden kuin myyntisaamisten ar
vonalentumisen vähentämistä verotuksessa ei 
tässä vaiheessa ehdoteta muutettavaksi. Tällai
set saamiset saataisiin siten vähentää verotuk
sessa silloin, kun menetys on todettu lopulli
seksi. 

Lisäksi ehdotetaan, että arvonalentumisen 
perusteella tehty vähennys luetaan oikaisueränä 
veronalaiseksi, jos saamisen arvo myöhemmin 
nousee. Säännös vastaa tältä osin käyttöomai
suusarvopapereiden ja vaihto-omaisuuden ar
vostamista vastaavaa arvonalentumisen perus
teella tehdyn vähennyksen oikaisua. 

1.3. 7. Odotettavissa olevat takuumenot 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan saa 

rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteolli
suusliikettä harjoittava verovelvollinen, joka on 
takuusitoumuksen perusteella vastuussa val
mistamassaan hyödykkeessä ilmenevistä vir
heellisyyksistä, tehdä takuuvarauksen. Takuu
varauksen kohteena voi olla rakennus, silta, 
laituri, tie, pato tai niihin verrattava rakennel
ma, ilma-alus, sellainen vesialus, jonka rungon 
suurin pituus on vähintään 10 metriä, tai 
suurehko koneyksikkö. 

Takuuvarauksen suuruus on enintään 3 pro
senttia urakkahinnasta tai verovelvollisen to
teennäyttämä tätä suurempi todennäköisten 
takuukorjausmenojen määrä. Varaus, jolla ei 
ole katettu takuukohteen korjausmenoja, lue
taan tuloksi sinä verovuonna, jona takuuaika 
on päättynyt. 

Suomessa käytössä oleva takuuvaraus poik
keaa merkittävästi muissa maissa noudatetusta 
käytännöstä. Sikäli kuin odotettavissa olevien 
takuumenojen vähentäminen tarkastelun koh
teena olevissa muissa maissa ylipäänsä on 
mahdollista, vähennyksen tulee perustua enna
koitujen takuumenojen määrään. 

Ruotsissa oli aikaisemmin käytössä kaava
mainen takuuvaraus. Vuodesta 1992 alkaen ei 
kuitenkaan voida enää tehdä prosenttiperus
teista vähennystä. Vastaisina takuukorjaus
menoina saadaan nyt vähentää kirjanpidossa 
huomioon otettu määrä, enintään kuitenkin 
verovuonna toteutuneiden todellisten takuu
korjausmenojen määrä. Jos verovelvollinen 
osoittaa todennäköisen menojen määrän ole
van huomattavasti suurempi, saadaan pääsään
nön mukainen määrä ylittää. 

Takuukorjauksista todennäköisesti aiheutu
vat vastaiset menot tulee ottaa kirjanpidossa 
huomioon tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjanpi
tolainsäädännön uudistusehdotuksen mukaan 
tulevista takuukorjauksista syntyvät kokemus
peräisesti arvioitavissa olevat menot vähenne
tään tilikauden tuloksesta ja merkitään tasee
seen pakollisina varauksina. 

Voimassa oleva kaavamainen takuuvaraus 
vastaa huonosti toteutuneiden takuukorjaus
menojen määrää. Se ei ota huomioon ala- ja 
yrityskohtaisia vaihteluita todennäköisten ta
kuukorjausmenojen määrässä. Niissä tapauk
sissa, joissa verolainsäädännön sallima enim
mäisvaraus ylittää odotettavissa olevien takuu
korjausmenojen määrän, ylimenevä osa on 
lähinnä yleisvarausluonteinen. Varauksen ra
kenne ei ole myöskään yhteneväinen kirjanpi-
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tolainsäädäntöön ehdotetun pakollisen varauk
sen kanssa. 

Esityksessä ehdotetaan, että kaavamaisesta 
takuuvarauksesta luovuttaisiin ja verotuksessa 
hyväksyttäisiin vähennettäväksi säännöksessä 
tarkoitettuihin takuukohteisiin kohdistuvat 
odotettavissa olevat takuukorjausmenot Vä
hen~ys va~taisi tällöin määrää, joka kirjanpi
tolam uudistusehdotuksen mukaan olisi vähen
nettävä pakollisena varauksena. 

1.3.8. Kurssivoitot ja -tappiot 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ul
komaanrahan määräisistä veloista johtuvat 
kurssitappiot vähennetään sen verovuoden ku
luna, jonka aikana kurssi on muuttunut tai 
verove~vollisen vaatimuksesta myöhempie~ ve
rovuosien kuluna, kuitenkin viimeistään sinä 
verovuonna, jona tappiota vastaava summa on 
suoritettu. Velkoihin liittyviä realisoitumatto
mia kurssivoittoja ei ole erikseen säädetty 
veronalaisiksi. 

Ulkomaanrahan määräisten saamisten kurs
sivoittojen ja -tappioiden verokohtelusta ei ole 
nimenomaisia säännöksiä. Saamisiin liittyviä 
menetyksiä koskevan yleissäännöksen mukaan 
rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut ar
vonalenemiset ovat vähennyskelpoisia. Rahoi
tusomaisuuteen kuuluvien saamisten menetyk
siä koskevan säännöksen tiukka soveltaminen 
estäisi saamisista johtuvien kurssitappioiden 
vähentämisen, kunnes saamisesta on saatu suo
ritus. Käytännössä on saatettu soveltaa velan 
kurssitappiota koskevia säännöksiä myös ulko
maanrahan määräisiin saamisiin. 

Kirjanpidossa kurssierojen käsittely on ollut 
epäyhtenäistä. Edellä mainitussa hallituksen 
esityksessä kirjanpitolainsäädäntöä on kuiten
kin ehdotettu uudistettavaksi siten, että ulko
maanrahan määräiset saamiset samoin kuin 
velat ja muut sitoumukset muutettaisiin Suo
men rahaksi pääsääntöisesti Suomen Pankin 
tilinpäätöspäivänä noteeraamaan kurssiin. Jos 
saamiset tai velat taikka muut sitoumukset olisi 
sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurs
siin, ne saataisiin muuttaa markoiksi sitä nou
dattaen. 

Kurssierojen käsittely eri maiden verotukses
sa on epäyhtenäistä. Myös kirjanpidollinen 
käsittely poikkeaa eri maissa merkittävästi toi
sistaan. Useissa maissa saamiset ja velat arvos-

tetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Joissakin 
~ai~~a. sa~tetaan teh.dä er? esimerkiksi lyhyt- ja 
pitkaaikaisten saamisten Ja velkojen kurssiero
jen osalta. 

Ulkomaanrahan määräisistä veloista ja saa
misista johtuvien kurssivoittojen ja -tappioiden 
sääntely on elinkeinoverotuksessa puutteellista. 
Paitsi. v.elkoihin kohdistuvien kurssivoittojen ja 
-tappiOiden myös velkoihin ja saamisiin koh
distuvien kurssierojen verokäsittely on keske
nään epäsymmetristä. 

Eli!lkein?toimi!ln~sta johtuneiden velkojen ja 
saamisten mdeksi- Ja kurssivoitot sekä vastaa
vasti indeksi- ja kurssitappiot ehdotetaan luet
~avaksi . sen verovuoden tuotoksi ja kuluksi, 
JOnka aikana ulkomaan rahan kurssi tai hinta
tai kustannusindeksin arvo taikka muu vertai
luperuste on syntynyt. 

1.3.9. Edustusmenot 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat liik
kee.n toimialaan sekä toiminnan laatuun ja 
laaJuuteen nähden kohtuulliset edustusmenot 
sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin mää
rää. Verohallitus on vuonna 1971 antanut 
edustusmenoja koskevan päätöksen (31.12. 
197116172). Lisäksi se on antanut edustus
menoja käsittelevän ohjekirjeen, johon liittyy 
keskimääräisistä edustusmenoista eri aloilla 
tehty tutkimus. 

Verohallituksen päätöksen mukaan verovel
vollisella on oikeus edustusmenoina vähentää 
sellaiset asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin 
liikkeenharjoittajan liiketoimintaan vaikutta
viin henkilöihin kohdistuneet tavanomaisesta 
vieraanvaraisuudesta tai huomaavaisuudesta 
aihe~~une~t ~~not, j?illa liikk~enharjoittaja 
pyrkn uusien lnkesuhteiden luomiseen, entisten 
säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin 
toiminnan edistämiseen. Tavanomaisia edusta
mise!l muotoja ovat kestitys, lahjojen antami
nen Ja edustusmatkojen järjestäminen. Edustus
menoiksi katsotaan vain liikkeestä ulospäin 
suuntautuvasta toiminnasta johtuneet menot. 
Edustusmenoina ei siten käsitellä henkilökun
nan virkistystoiminnasta johtuneita menoja ei
kä myöskään hallintoelinten kokouksista tai 
tilintarkastuksesta aiheutuneita menoja. 

Edustusmenojen vähennyskelpoisuuden ra-
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joittaminen on kansainvälisesti selvästi erottu
va yhdenmukainen kehityspiirre. Edustusmeno
jen vähennyskelpoisuutta on rajoitettu useissa 
EY -maissa ja Yhdysvalloissa. 

Ruotsissa alkoholimenoja ei saa vähentää 
edustusmenoina. Verohallinnon ohjeilla on 
määritelty edustusmenojen tarkemmat vähen
nyskelpoisuuden edellytykset. Tällaisia ovat 
muun muassa menojen välitön liittyminen lii
ketoimintaan ja menojen kohtuullisuus. Ohjeii
la on asetettu edustuskustannuksille yläraja 
erityyppisissä tilaisuuksissa. 

Yhdysvalloissa monien edustusmenojen ja 
niiden kaltaisten kustannusten vähennyskelpoi
suus on rajoitettu 80 prosenttiin menojen mää
rästä samoin kuin Saksassa. Alankomaissa 
vähennyskelpoinen osuus on 75 prosenttia. 
Tanskassa vähennyskelpoisten menojen osuus 
on 25 prosenttia lukuun ottamatta tavaroiden 
tai palvelusten vienninedistämismatkoista ai
heutuvia kuluja. Belgiassa ulkomainen edustus 
on kokonaan vähennyskelpoista, mutta muiden 
edustusmenojen vähennyskelpoisuus on rajoi
tettu 50 prosenttiin menojen määrästä. Isossa
Britanniassa edustusmenojen vähennyskelpoi
suus poistettiin kokonaan, kun myös ulkomai
nen edustus säädettiin vähennyskelvottomaksi 
vuodesta 1988 lähtien. 

Edustusmenojen vähennyskelpoisuuden ra
joittamisen taustalla on näkemys, että edustus
menoihin sisältyy niiden luonteen vuoksi yleen
sä myös elantokustannukseksi katsottavaa 
etua. Suomessa edustusmenojen vähennyskel
poisuus on käytännössä varsin laaja, vaikka se 
laissa onkin rajoitettu liikkeen toimialaan sekä 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden koh
tuullisiin menoihin. 

Edustusmenojen vähennyskelpoisuutta ehdo
tetaan rajoitettavaksi siten, että vähennyskel
poista olisi 50 prosenttia edustusmenojen ko
konaismäärästä. 

1.3.10. Pitkäaikaisten toimitusten tuloksi 
lukeminen 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
jaksottamissäännösten ja niiden soveltamista 
koskevan käytännön mukaan luetaan tietyn 
kokonaisuuden muodostavista rakennustöistä 
ja palvelusuoritteista kertyvät luovutushinnat 
tuloksi vasta luovutuksen tapahduttua. Kes
keneräisistä töistä johtuvat menot aktivoidaan 
vaihto-omaisuuden hankintamenoina. 

Kirjanpitolain uudistamista koskevassa hal
lituksen esityksessä kirjanpitolakiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan pitkän 
valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvä 
tulo saadaan kirjata tuotoksi valmistusasteen 
perusteella. Pitkällä valmistusajalla tarkoite
taan ehdotuksessa yli vuoden mittaista projek
tin kestoaikaa. Valmistusasteen perusteella tuo
toksi luettua tuloa vastaava meno on kirjattava 
kuluksi. Hallituksen esityksen perustelujen mu
kaan projektin tulisi olla suhteessa yrityksen 
toiminnan laajuuteen sellainen, että valmis
tusasteeseen perustuvaa tuloutusta voidaan pe
rustella oikeiden ja riittävien tietojen antami
sella tilinpäätöksessä. 

Esityksessä ehdotetaan, että myös verotuk
sessa luettaisiin pitkäaikaisesta toimituksesta 
kertyvä tulo tuotoksi valmistusasteen perusteel
la silloin, kun kirjanpidossa on käytetty ehdo
tettua osatuloutusmenettelyä. Vastaava osa 
hyödykkeen hankintamenosta vähennettäisiin 
samana ajankohtana. 

1.3. 11. Rangaistusluonteisten maksuseuraamus
ten verovähennyskelpoisuus 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
menon vähennyskelpoisuutta koskevien sään
nösten nojalla elinkeinotoiminnan yhteydessä 
tehdystä lainvastaisesta teosta aiheutuneita ta
loudellisia seuraamuksia on eräissä tapauksissa 
hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoisiksi. 
Korkein hallinto-oikeus on muun muassa kat
sonut päätöksessään, että ammattiautoilijan 
maksettavaksi määrättyä ylikuormamaksua oli 
pidettävä elinkeinotoiminnasta johtuvana vä
hennyskclpoisena menona. Tulon hankkimises
ta ja säilyttämisestä johtuneeksi menetykseksi 
on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
hyväksytty myös valuuttamääräysten rikkomi
sen johdosta valtiolle menetetyksi tuomittu 
laittomasti viedyn valuutan osa-arvo ja rikos
oiket:denkäynnin oikeudenkäyntikulut sekä pe
rimiskulut. Pysäköintivirhemaksun vähennys
kelpoisuuden osalta ei ole olemassa korkeim
man hallinto-oikeuden ratkaisua, mutta läänin
oikeustasolla on myös pysäköintivirhemaksu 
hyväksytty elinkeinoverotuksessa vähennyskel
poiseksi. 

Eduskunta on vastauksessaan hallituksen esi
tykseen (HE 124/1990 vp) laeiksi elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain ja yhtiöveron hy
vityksestä annetun lain 1 ja 14 §:n muuttami-
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sesta edellyttänyt hallituksen pikaisesti selvittä
vän, onko tarpeen ryhtyä lainsäädäntötoimen
piteisiin tuloverotusta koskevien lakien muut
tamiseksi siten, että sellaisten seuraamusten 
kuin sakkojen, ylikuormamaksujen, pysäköin
tivirhemaksujen ja muiden vastaavanlaisten 
suoritusten vähennyskelpoisuus tuloverotukses
sa poistuu. Jo aikaisemmin ylikuormamaksusta 
annetun lain eduskuntakäsittelyn aikana edus
kunnan lakivaliokunta on ottanut lausunnos
saan kantaa ylikuormamaksun verovähennys
kelpoisuuteen. Valiokunta totesi, että ylikuor
mamaksu on rangaistusluontoinen maksu, jon
ka tarkoituksena on olla varoituksena lainvas
taisesta toiminnasta. Tällaista maksua ei valio
kunnan mukaan voida hyväksyä verotuksessa 
vähennyskelpoiseksi. Myös oikeusministeriö on 
tehnyt esityksen, että valtiovarainministeriö 
ryhtyisi lainsäädäntötoimiin, jotta edellä tar
koitettujen lainvastaisesta menettelystä aiheu
tuneiden rangaistusluonteisten maksuseu
raamusten ja konfiskaatioseuraamusten vero
vähennyskelpoisuuden poistamiseksi. 

Lainvastaisen teon johdosta määrättyjen ta
loudellisten seuraamusten hyväksymistä vähen
nysperusteeksi tuloverotuksessa ei voida pitää 
asianmukaisena. Vähennyskelpoisuus vähentää 
seuraamuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta. 
Vähennysoikeus asettaa lisäksi kansalaiset 
eriarvoiseen asemaan, koska mainitut seuraa
mukset eivät ole vähennyskelpoisia kaikessa 
tulonhankkimistoiminnassa, vaan verovähen
nyskelpoisuus on koskenut lähinnä vain elin
keinonharjoittajia. Koska tässä tarkoitettujen 
rangaistusluonteisten maksuseuraamusten vä
hennyskelpoisuutta ei edellä mainituista syistä 
voida pitää asianmukaisena, esityksessä ehdo
tetaan, että ne säädettäisiin elinkeinoverotuk
sessa vähennyskelvottomiksi. 

1.3.12. Yksityisottojen rahoittamisesta johtu
neen velan korkojen vähentäminen 

Elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korot 
ovat nykyisin kokonaan vähennyskelpoisia. 
Tulo- ja varallisuusverolaissa (1240/88) vähen
nysoikeutta tosin rajoitetaan siten, että 1500 
markan omavastuuosuus koskee yksityisillä 
elinkeinonharjoittajilla myös elinkeinotoimin
nan korkoja. Yksityistalouden velkojen korko
jen vähentämistä rajoitetaan toisaalta siten, 
että vain 75 prosenttia koroista voidaan vähen
tää säädettyjen enimmäismäärien rajoissa. 

Näin ollen yrityksen velkojen korkojen vero
kohtelu on yleensä huomattavasti edullisempaa 
kuin yksityisvelkojen korkojen. Tämä voi kan
nustaa järjestelyihin, joissa yksityistaloutta ra
hoitetaan yrityksen ottamalla velalla. 

Avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä kos
kevat yhtiöoikeudelliset säännökset eivät aseta 
esteitä varojen siirrolle yhtiömiesten yksityista
louteen. Henkilöyhtiön yhtiömiehet äänetöntä 
yhtiömiestä lukuun ottamatta voivat ottaa yh
tiöstä varoja yksityisottona siinäkin tapaukses
sa, että yhtiölle ei ole kertynyt voittovaroja. 
Yhtiömiehen ottarnalle lainalle ei, toisin kuin 
osakeyhtiöissä, edellytetä maksettavaksi kor
koa. Yksityisotto, joka on yhtiömiehelle vero
vapaata tuloa, kirjataan yhtiön oman pääoman 
veloitukseksi. Yksityinen elinkeinonharjoittaja, 
joka pitää kahdenkertaista suoriteperusteista 
kirjanpitoa, laatii taseensa samalla tavalla kuin 
henkilöyhtiö. Elinkeinonharjoittajan yksityista
louteensa ottamat varat merkitään niin ikään 
yksityisotoksi omaan pääomaan. 

Yrityksen oman pääoman muodostumisen 
yksityisottojen seurauksena negatiiviseksi on 
katsottu merkitsevän, ettei yksityisottoja ole 
voitu kattaa yrityksen tulorahoituksella, vaan 
yksityistalouden rahoittamiseen on käytetty 
yrityksen ottamaa velkaa. Oikeuskäytännön 
mukaan yrityksen kyseisten velkojen korkojen 
vähentämisoikeus voidaan tällöin tietyin edel
lytyksin evätä. Elinkeinotoiminnan kuluksi kir
jatuista koroista jätetään verotuskäytännössä 
pääsääntöisesti hyväksymätiä se suhteellinen 
määrä, joka vastaa yksityistalouteen siirrettyjen 
varojen määrää koko vieraan pääoman mää
rästä. 

Verolainsäädännöstä puuttuu kuitenkin ni
menomainen säännös, jonka perusteella yrityk
sen kuluksi kirjattujen velkojen korkojen vä
hennysoikeus evättäisiin oman pääoman ollessa 
yksityisottojen johdosta negatiivinen. Oikeus
ja verotuskäytännössä on lisäksi ollut epäsel
vyyttä siitä, mikä merkitys yksityistalouteen 
siirrettyjen varojen määrän arvionnissa ja yhti
ön korkokulujen vähennysoikeuden rajoittami
sessa on annettava yhtiöön jääneelle tulorahoi
tukselle. Viimeaikaisen henkilöyhtiöiden vero
tusta koskevan oikeuskäytännön mukaan vara
usten ja poistojen johdosta yhtiöön jäävän 
tulorahoituksen on katsottu olevan käytettävis
sä yksityisottoihin, jolloin yksityisottojen joh
dosta syntynyttä negatiivisen pääoman määrää 
on pienennetty yhtiön tekemien varausten ja 
poistojen määrällä. 
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Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä yksityis
velkojen korot vähennetään ensisijaisesti pää
omatuloista. Yksityisen elinkeinonharjoittajan 
ja henkilöyhtiön elinkeinotoiminnan korot voi
vat kuitenkin tulla vähennetyiksi ansiotuloihin 
sovellettavan verokannan mukaan, koska elin
keinotoimintaan kohdistuvat korot vähenne
tään ennen tulon jakamista ansio- ja pääoma
tuloksi. Korkojen vähentäminen yritystulosta 
voi siten edelleenkin olla edullisempaa yksityis
talouden korkoihin verrattuna. Tämän vuoksi 
lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, 
milloin yrityksen korkomenojen vähentäminen 
on evättävä yksityisottojen perusteella. Ehdo
tus vastaisi Ruotsin ja Tanskan vastaavaa 
sääntelyä. 

Ruotsin verotuksessa on pyritty ehkäisemään 
henkilökohtaisten velkojen siirtämistä yrityk
seen muun muassa niin sanottujen koronjaka
missäännösten (räntefördelningsreglerna) avul
la. Sääntelyn lähtökohtana on näkemys siitä, 
ettei ole mitään varmaa tapaa todeta, liittyykö 
velka elinkeinotoimintaan vai ei. 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan pääomape
rusteisen tuloksentasausvarauksen K -SUR V :in 
laskentapohjan ollessa negatiivinen elinkeinotu
loon lisätään laskennallinen korkomeno, joka 
määräytyy siten, että negatiivisen oman pää
oman määrä kerrotaan verovuoden alun valti
onlainan korolla. Sama laskennallinen korko
meno vähennetään elinkeinonharjoittajan pää
omatuloista. Koronjakamissäännöksiä sovelle
taan kuitenkin vain K-SURV:in laskentapoh
jan negatiivisuuden ylittäessä 50 000 kruunua 
ja negatiiviseen laskentapohjaan lisätään edel
listen verovuosien tappiot. Koronjakamissään
nökseen liittyy myös siirtymäsäännöksiä. Ruot
sissa korkokorjaus on henkilöyhtiöissä kytketty 
osuuden hankintamenoon, joka vahvistetaan 
vuosittain. 

Tanskassa yksityisen liikkeenharjoittajan ve
rotuksessa suoritetaan elinkeinoverolain (virk
somhedsskatteloven) mukainen korkokorjaus 
silloin, kun sijoitusten tilin (indskudskonto) 
saldo on negatiivinen. Yrityksen katsotaan 
tällöin antaneen vastaavan suuruisen lainan 
yrittäjälle. Lainalle määrätään laskennallinen 
korko, joka lisätään yrityksen elinkeinotoimin
nan tulokseen ja vähennetään yrittäjän pää
omatulosta. Korkoprosentti määräytyy vuosit
tain obligaatioiden efektiivisen koron perusteel
la. Korkokorjauksen määrä voi olla korkein
taan yrityksen nettokorkokulujen suuruinen. 

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon 

verottamisesta annettuun lakiin lisättäisiin ni
menomainen säännös, jolla evättäisiin korko
menojen vähentäminen elinkeinotoiminnan tu
loksesta liikkeen- tai ammatinharjoittajan tai 
tuloverolakia koskevassa esityksessä tarkoite
tun elinkeinoyhtymän oman pääoman ollessa 
yksityisottojen johdosta negatiivinen. Koska 
käytännössä yleensä on mahdotonta osoittaa, 
mikä osa veloista ja niistä maksetuista koroista 
kohdistuu yksityistalouden rahoittamiseen, vä
hennyskelvottomien korkomenojen laskentata
pa olisi kaavamainen. 

Yksityisotoista johtuvien velkojen korkojen 
laskentatapaa yksinkertaistettaisiin siten, että 
korkoprosenttina käytettäisiin tuloverolain 
41 §:n 3 momentissa tarkoitettua korkoa eli 
Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä yhdellä 
prosenttiyksiköllä. Yksityisottojen johdosta 
syntyneen negatiivisen pääoman määrään ei 
tehtäisi korjauksia varausten ja poistojen joh
dosta. Menettely vastaisi luovutusvoittovero
tuksessa omaksuttua kantaa. 

Edellä esitetyllä tavalla kaavamaisesti lasket
tujen vähennyskelvottomien korkojen määrä 
olisi korkeintaan elinkeinotoiminnan kuluksi 
kirjattujen korkojen suuruinen. Elinkeinotoi
minnan tulolähteessä vähentämättä jäävä mää
rä vähennettäisiin yksityisen liikkeen- tai am
matinharjoittajan pääomatuloista ja elinkei
noyhtymän henkilökohtaisesta tulolähteestä. 

1.3.13. Eräiden vakuutusmaksujen vähennys
kelpoisuuden rajoittaminen 

Esityksessä ehdotetaan, että yrittäjäasemassa 
oleville henkilöille otettujen vapaaehtoisten elä
kevakuutusmaksujen vähennysoikeus olisi sa
ma elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
mukaan kuin se on tuloverolakia koskevan 
ehdotuksen mukaan. Yrittäjällä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä avoimen yhtiön yhtiömiestä, 
kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä 
sekä :;ellaista osakeyhtiön johtavassa asemassa 
olevaa toimihenkilöä, joka joko yksin tai per
heenjäsentensä kanssa omistaa enemmän kuin 
puolet osakepääomasta tai jonka joko yksin tai 
perheenjäsentensä kanssa omistamien osakkei
den äänimäärä on enemmän kuin puolet kaik
kien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
Työeläkelainsäädännön mukaan edellä tarkoi
tettua yhtiömiestä tai osakasta ei pidetä työn
tekijänä vaan yrittäjien eläkelaissa ( 468/69) 
tarkoitettuna yrittäjänä. 
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Ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukais
taa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ve
rokohtelu siten, että vähennysoikeus ei olisi 
riippuvainen siitä, ottaako yrittäjä vakuutuksen 
itse vai onko vakuutuksen ottajana vakuutetun 
määräysvallassa oleva yritys. Johdonmukaista 
on, että niissä tapauksissa, kun yrittäjä itse 
tekee päätöksen oman eläketurvansa järjestä
misestä, verokohtelu on samanlainen otettiinpa 
vakuutus yrityksen nimissä tai henkilökohtai
sena vakuutuksena. Eläkevakuutusmaksujen 
rajoittamaton vähennyskelpoisuus elinkeinove
rotuksessa voisi intressiyhteystilanteissa johtaa 
vakuutusjärjestelyjen käyttämiseen verosuun
nittelumielessä muihinkin tarkoituksiin kuin 
varsinaisen eläketurvan järjestämiseen. 

Epäselvyyttä on aiheuttanut niin sanottujen 
johtajavakuutusten vakuutusmaksujen vähen
nyskelpoisuus verotuksessa. Johtajavakuutuk
sella tarkoitetaan yrityksen ottamaa henkiva
kuutusta, jossa vakuutettuna on yleensä yrityk
sessä johtavassa asemassa oleva henkilö ja 
vakuutuksen omistajana ja edunsaajana yritys. 
Verotuskäytäntö tällaisten vakuutusten perus
teella suoritettujen vakuutusmaksujen vähentä
misessä on ollut horjuvaa, sillä suoritetun 
menon liittyminen yrityksen harjoittamaan 
elinkeinotoimintaan on useissa tapauksissa 
epäselvää. Käytännössä johtajavakuutuksista 
näyttääkin muodostuneen lähinnä joustava tu
loksentasauskeino verotuksessa, sillä vakuutus 
voidaan tarvittaessa ostaa takaisin vakuutusyh
tiöltä. Ehdotettujen veropohjalaajennusten joh
dosta tällaisten vakuutusten käyttö pelkkänä 
verosuunnittelukeinona saattaisi lisääntyä. 

Esityksessä ehdotetaan, että henkivakuutus
maksut eivät olisi vähennyskelpoisia silloin, 
kun edunsaajana on yritys itse. Yleensä tällai
sen vakuutuksen ottaminen yrityksen nimissä 
palvelee muita tarkoitusperiä kuin yrityksen 
varsinaisen elinkeinotoiminnan edistämistä. Jos 
yritys ottaa henkivakuutuksen työntekijälleen, 
säästöhenkivakuutusmaksu luetaan tulovero
lain nojalla työntekijän veronalaiseksi tuloksi, 
joten edellä tarkoitettua verotuksen lykkäänty
misetua ei tällöin muodostu. 

1.3.14. Metsäverotusjärjestelmän uudistaminen 

Metsäverotusta on ehdotettu uudistettavaksi 
siten, että vuoden 1993 alusta siirryttäisiin 
metsän arvioituun keskimääräiseen tuottoon 

perustuvasta verotuksesta todellisen tulon ve
rotukseen. Ehdotusta on lähemmin käsitelty 
tuloverolakia koskevan hallituksen esityksen 
perusteluissa. Yhteisöjen sekä elinkeinoyhtymi
en verotuksessa siirtyminen uuteen järjestel
mään tapahtuisi ilman siirtymäkautta. Luon
nollinen henkilö, kuolinpesä ja niiden muodos
tama verotusyhtymä saisivat kuitenkin halutes
saan valita vielä siirtymäkauden ajaksi metsä
talouden puhtaan tulon verotuksen. 

Ehdotetussa verojärjestelmässä maatilatalous 
ei enää muodostaisi erillistä tulolähdettä, vaan 
metsäkiinteistö kuuluisi elinkeinotoiminnan tu
lolähteeseen silloin, kun sitä yksinomaan tai 
pääasiassa käytetään elinkeinotoimintaa edistä
viin tarkoituksiin. Tällaisia kiinteistöjä olisivat 
esimerkiksi puunjalostusteollisuutta harjoitta
van yrityksen metsäkiinteistöt, joita käytetään 
puutavaran raaka-aineen hankintaan. Elinkei
notoiminnan tulolähteeseen kuuluvasta kiin
teistöstä saadut tulot ja niihin kohdistuvat 
menot sisältyisivät elinkeinotoiminnan tulok
seen. Tulojen ja menojen jaksotus tapahtuisi 
elinkeinoverotuksen yleisten jaksotussäännös
ten mukaisesti. Koska metsäkiinteistö on luon
teeltaan arvonsa säilyttävää kulumatoota käyt
töomaisuutta, sen hankintamenosta ei tehdä 
säännönmukaisia poistoja. Tuloverolaissa tar
koitettua metsävähennystä ja menovarausta ei 
sovellettaisi elinkeinotulon laskennassa. Puuta
varan ottaminen metsästä yrityksen oman val
mistustoiminnan käyttöön ei aiheuttaisi vero
seuraamuksia, sillä kysymyksessä olisi saman 
tulolähteen puitteissa tapahtuva siirto käyttö
omaisuudesta vaihto-omaisuuteen. Kiinteistön 
luovutushinta olisi veronalaista elinkeinotuloa. 

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvol
lisella voi olla myös sellaisia metsäkiinteistöjä, 
jotka ovat elinkeinotoimintaan kuulumattomia, 
lähinnä sijoitustarkoituksessa omistettuja kiin
teistöjä. Tällaisesta kiinteistöstä saadun metsä
tulon verotukseen sovellettaisiin tuloverolain 
säännöksiä. Koska kirjanpitovelvollisten tulo
jen ja menojen jaksotus tapahtuu elinkeinotu
lon verottamisesta annetun lain säännösten 
mukaisesti, verotettava tulo määräytyisi täl
löinkin pitkälti samojen periaatteiden mukai
sesti kuin elinkeinotoimintaa palvelevan kiin
teistön osalta. Elinkeinotoimintaan kuulumat
tomasta kiinteistöstä saadut tulot ja menot 
kuuluisivat henkilökohtaiseen tulolähteeseen, 
joten sijoitustarkoituksessa omistetun kiinteis
tön tappio ei olisi vähennettävissä elinkeinotoi
minnan tuloksesta. Sijoituskiinteistöstä saadun 
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luovutusvoiton tai -tappion verotukseen sovel
lettaisiin tuloverolain säännöksiä. 

Yksityiset elinkeinonharjoittajat saisivat 
muiden luonnollisten henkilöiden tapaan valita 
siirtymäkauden ajaksi metsätalouden puhtaan 
tulon verotuksen tai siirtyä todelliseen tuloon 
perustuvaan verotukseen. Jos elinkeinonhar
joittaja olisi valinnut todellisen tulon verotuk
sen, elinkeinotoimintaan kuuluvan kiinteistön 
metsätalouteen sovellettaisiin elinkeinoverotuk
sen säännöksiä. Verotettava tulo laskettaisiin 
tällöin samojen periaatteiden mukaan kuin 
muillakin elinkeinotoimintaa harjoittavilla ve
rovelvollisilla. 

2. Laki konserniavustuksesta 
verotuksessa 

Konserniavustuksesta verotuksessa annet
tuun lakiin (825/88) ehdotetaan tehtäväksi eräi
tä muista lainsäädännön muutoksista johtuvia 
tarkistuksia, jotka johtuvat kunnallisen harkin
taverotuksen poistumisesta, tappiontasaussään
telyn ja rahalaitoksia koskevan lainsäädännön 
muuttumisesta. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Yhteisöjen tuloverotuksen kehitys 

Yritysverotus näyttää olleen Suomessa kah
den viime vuosikymmenen aikana kansainväli
sesti katsoen varsin kevyttä. Alla olevan taulu
kon mukaan yhteisöjen tuloverotuksen tuotto 
oli 1970- ja 1980-1uvuilla noin 1,5 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseemme, kun 
läntisen Euroopan maissa vastaava luku oli 
keskimäärin noin puolet korkeampi. Tätä ve
rokertymätilastoista saatavaa kuvaa tukee 
myös eri yhteyksissä esitetyt laskelmat yritysten 
efektiivisestä veroasteesta. 

Taulukko 1. Yhteisöjen tuloverot suhteessa 
bruttokansantuotteeseen 

Vuodet 
1970-79 1980-89 

% 

Suomi ........................ 1,6 
Länsi-Eurooppa . . . . . . . . . . . . . 2,2 
(Lähde: OECD) 

3 321155G 

% 

1,5 
2,7 

Suomen yritysverotuksen keveyttä selittävät 
pitkälti varausjärjestelmän tarjoamat laajat tu
loksenjärjestelymahdollisuudet ja osinkovero
tusjärjestelmä, jossa osinkojen kahdenkertaista 
verotusta lievennettiin pääosin yritystasolla. 
Yhteisöjen nimellinen verokanta oli kokonais
verouudistuksen alkuun asti varsin korkea. 

Osakeyhtiöille ja osuuskunnille maksuun
pantujen verojen määrä kääntyi viime vuosi
kymmenen lopulla nousuun. Alla olevassa tau
lukossa on tarkasteltu yhteisöjen maksamien 
verojen kehitystä 1980-luvulla. Verojen kasvu 
heijasti suurelta osin yritystoiminnan parantu
nutta kannattavuutta. Teollisuusyritysten vuo
sittainen voitto ennen varauksia ja veroja oli 
reaalisesti vuosina 1988-1990 yli kaksinkertai
nen vuosiin 1982-1987 verrattuna. Myös ko
konaisverouudistuksen yhteydessä tehdyt muu
tokset nostivat yhteisöjen maksamien verojen 
määrää. Vuosina 1991-1992 yhteisöjen tulo
verokertymä on kääntynyt laskuun. Muutos 
johtuu suurelta osin suhdanteiden heikkenemi
sestä mutta osaksi myös veroperustemuutoksis
ta, joista keskeisimmät olivat yhteisöjen valti
onverokannan alentuminen ja liiketulon har
kintaverotuksen poistuminen. 

Taulukko 2. Osakeyhtiöille ja osuuskunnille 
maksuunpannut verot vuosina 1980-1990, 
mrd.mk (vuoden 1990 rahassa) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,6 4,3 5,2 6,0 7,1 9,7 
(Lähde: Verohallitus, Tilastokeskus) 

Suomessa sovellettava osinkoverojärjestelmä 
muuttui rakenteellisesti vuoden 1990 alusta. 
Osinkojen verotuksen kahdenkertaisuutta lie
vennettiinsiihen asti pääasiallisesti yhtiötasolla 
osinkovähennysjärjestelmällä. Vuodesta 1990 
lähtien yhtiöt ovat maksaneet jaetusta voitosta 
täysimääräisen veron, ja kahdenkertaisen vero
tuksen poistaminen on toteutettu osakkaan 
verotuksessa. Osinkoverojärjestelmän muutok
sen johdosta vuoden 1990 ja sitä seuraavien 
vuosien sekä vuotta 1990 edeltävien vuosien 
verokertymät eivät ole vertailukelpoisia. 

3.2. Uudistusehdotusten verotuottovaikutukset 

Uudistusehdotusten vaikutuksia yhteisöiltä 
kerättävien verojen määrään on selvitetty val
tiovarainministeriön toimeksiannosta tilasto-
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keskuksessa ja Valtion taloudellisessa tutki
muskeskuksessa (V A TI). Tässä esityksessä no
jaudutaan lähinnä V A TT:n laskelmiin, jotka 
on tehty vuoden 1990 verotusaineistosta kerä
tyllä 4500 yrityksen otoksella. Otos on suuruus
luokittain ja toimialoiHain varsin peittävä. Uu
distusehdotusten vaikutuksia yhtymätulosta ja 
yksityisestä liikkeestä ja ammatista saadusta 
tulosta maksettaviin veroihin on käsitelty tulo
verolakia koskevan hallituksen esityksen perus
teluissa. 

Uudistuksen verotuottovaikutuksen laskemi
seksi otosaineiston yritykset koeverotettiin vuo
sina 1990 - 1992 voimassa olleilla sekä ehdo
tetuilla uusilla veroperusteilla. Laskelmat ku
vaavat siirtymävaiheen jälkeistä pysyvää tilaa, 
jossa vanhan varauskannan tulouttaminen ei 
enää vaikuta veroihin. Koeverotusten tulokset 
on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 3. Koeverotuksella lasketut yhteisö
jen verot eri vuosien veroprosenteilla, mrd. mk. 
Suhdanteiden vaikutus veroihin poistettu. 

Vuosi 
1990*) 1991 1992 1993 

% % % % 

Yhteisöt yhteensä ..... 7,3 5,0 5,0 6,3 
Kauppa ................ 2,1 1,5 1,5 1,6 
Teollisuus .............. 3,3 2,5 2,5 2,9 
Muut toimialat ........ 1,9 1,0 1,0 1,8 
*) Vuoden 1990 osalta ero verotilastoon johtuu yhteisö
käsitteen määrittelystä ja siitä, ettei rahoitussektori ole 
edustettuna kJytetyssä otoksessa. 

Koeverotusten mukaan yhteisöiltä kerättyjen 
verojen määrä pienenee noin miljardilla mar
kalla vuodesta 1990 ja lisääntyy noin 1,3 
miljardilla markalla vuosien 1991 ja 1992 ta
sosta. Myös eri toimialoilla uuden järjestelmän 
verokertymä jäisi vuoden 1990 kertymää pie
nemmäksi, mutta olisi suurempi kuin vuosina 
1991 ja 1992. Toimialoista kaupan ja teollisuu
den verot jäisivät keskimääräistä lähemmäksi 
vuosien 1991 ja 1992 tasoa, kun taas muilla 
toimialoilla uudessa järjestelmässä verojen 
määrä kasvaisi vuosista 1991 ja 1992 keskimää
räistä enemmän. Muiden toimialojen veroker
tymä jäisi kuitenkin edelleen vuoden 1990 tasoa 
pienemmäksi. 

Laskelmien tuloksia arvioitaessa on otettava 
huomioon, että laskelmissa käytetty lähtöai
neisto on korkeasuhdanteen loppuvaiheesta 
vuodelta 1990, jolloin yritykset käyttivät tulok
sentasauskeinoja edelleen tehokkaasti tulosten-

sa pienentämiseen. Tämän osaltaan tekivät 
mahdolliseksi korkea investointiaste ja varaus
ten laskentapohjien nopea kasvu talouden kas
vuvaiheessa. Keskivertovuonna uusi järjestelmä 
johtanee verokertymään, joka on lähempänä 
vuosien 1991 ja 1992 tasoa, mitä koeverotus
laskelmat osoittavat. 

Laskelmissa ei ole myöskään otettu huo
mioon uudistusehdotusten mahdollisia käyttäy
tymisvaikutuksia eikä talouden taantumasta tai 
muista ympäristötekijöistä johtuvia rakenteelli
sia muutoksia. Vuoden 1993 koeverotuksin 
laskettua veromäärää ei tule siten tulkita odo
tettavissa olevaksi kyseisen vuoden verokerty
mäksi. Suhdanteiden heikkenemisen johdosta 
kertymä jää selvästi pienemmäksi. 

Yhteisöiltä perittävien verojen määrään vai
kuttaa osaltaan myös toiminta- ja varastovara
uksen purkautuminen verotuksessa. Poistuvien 
varausten kanta oli vuonna 1990 runsaat 50 
miljardia markkaa. Kanta pienentynee uudis
tuksen voimaantuloon mennessä 30 - 40 mil
jardiin markkaan. Odotettavissa on, että pää
osa jäljellä olevasta varauskannasta tuloutetaan 
epäsuorasti, jolloin tuloutuksen verovaikutus 
jakautuu jopa usean kymmenen vuoden ajalle. 
Tällöin tuloutuksista aiheutuva vuosittainen 
yhteisöjen tuloveron lisäys ei ole nykyrahassa 
kovin merkittävä. 

3.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä henki
löstövaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriössä käynnistettiin ke
väällä 1991 pääomatulojen ja yritysverotuksen 
kehittämisprojekti, jossa oli määrä selvittää 
mahdollisuudet ja laatia ehdotukset pääomatu
lojen verotuksen ja yritysverotuksen kehittämi
seksi hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Samassa yhteydessä asetettiin asi
antuntijaryhmä, joka sai tehtäväkseen esittää 
näkemyksensä pääomatulojen verotuksen ja 
yritysverotuksen kehittämislinjasta ja tulovero
tuksen rakenteen kannalta keskeisistä kysy
myksistä. Asiantuntijaryhmä jätti muistionsa 2 
päivänä tammikuuta 1992 (VM 1991:28). Asi
antuntijaryhmän muistiosta antoi lausunnon 
yhteensä 64 viranomaista tai järjestöä. Lausun-
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noista on valtiovarainministeriön vero-osastol
la laadittu 11 päivänä maaliskuuta 1992 päi
vätty yhteenveto. 

Yritysverotuksen veropohjan laajentamista 
koskevien uudistusten jatkovalmistelua varten 
valtiovarainministeriö asetti 28 päivänä tammi
kuuta 1992 työryhmän, joka jätti muistionsa 29 
päivänä toukokuuta 1992 (VM 1992:13). Työ
ryhmän laatimat säännösehdotukset noudatti
vat pääosin asiantuntijaryhmän ehdotuksia. 

Hallituksen esitys perustuu asiantuntijaryh
män ja yritysverotuksen veropohjatyöryhmän 
ehdotuksiin ja ehdotuksista annetuissa lausun
noissa esille tulleisiin näkökohtiin. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esityksessä on useassa kohdin viitattu kir
janpitolainsäädäntöä koskeviin uudistusehdo
tuksiin. Kirjanpitolain, osakeyhtiölain 11 ja 12 

luvun sekä osuuskuntalain muuttamista koske
va hallituksen esitys on parhaillaan eduskun
nan käsiteltävänä (HE 111/1992 vp). Jos kir
janpitolakia koskeviin säännösehdotuksiin teh
dään eduskuntakäsittelyn aikana muutoksia, 
niillä saattaa olla vaikutusta tässä esityksessä 
tehtyihin ehdotuksiin. Elinkeinotulon verotta
misesta annettuun lakiin ehdotetuissa säännök
sissä on viitattu kirjanpitolain pykäliin sellaisi
na kuin ne ovat kirjanpitolakia koskevassa 
hallituksen esityksessä. 

Lisäksi esitys liittyy hallituksen esitykseen 
tuloverolaiksi sekä laiksi eräiden yleishyödyllis
ten yhteisöjen verottamisesta annetun lain 1 ja 
6 §:n muuttamisesta samoin kuin hallituksen 
esitykseen laiksi talletuspankkien toiminnasta 
annetun lain, liikepankkilain ja elinkeinotoi
minnan verottamisesta annetun lain muuttami
sesta (HE 116/1992 vp). 

Raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten luottotap
piovarauksia koskeva muutosehdotus sisältyy 
erikseen annettavaan hallituksen esitykseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki elinkeinotulon verottamisesta 

1 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi tekninen 
tarkistus, joka johtuu yhteisöjen nykyisenkal
taisesta erillisestä valtion- ja kunnallisverotuk
sesta luopumisesta. 

2 §. Ehdotetussa tuloverojärjestelmässä tulo
lähdejako muuttuisi olennaisesti. Uusi tuloläh
dejako vastaisi tuloverolain, elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain ja maatilatalouden 
tuloverolain soveltamisaloja. Verovelvollisen 
harjoittama elinkeinotoiminta muodostaisi yh
den tulolähteen. 

3 §. Pykälä sisältää elinkeinotoiminnan tu
loksen määrittelyn. Elinkeinotoiminnan tulok
sen laskemista täsmennettäisiin siten, että luon
nollisten vähennysten lisäksi myös muut vähen
nyskelpoiset erät, kuten elinkeinotoimintaan 
kohdistuvat korot, tulevat vähennettäviksi elin
keinotoiminnan tulosta määrättäessä. Pykälän 
2 momenttiin on siirretty voimassa olevan lain 
56 §:n säännöstä vastaava säännös. 

5 §. Pykälän 1 kohtaa ehdotetaan tarkistet
tavaksi 6 §:n muutosta vastaavaksi. Lain 6 §:ssä 

ei enää säädettäisi käyttöomaisuuskiinteistöjen 
ja -osakkeiden luovutushintojen osittaisesta ve
rovapaudesta. 

Metsäverotuksen uudistamiseen liittyen py
kälään ehdotetaan selventävänä säännöksenä 
lisättäväksi uusi 7 kohta. Siirryttäessä metsän 
osalta todellisen tulon verottamiseen kaiken 
metsästä luovutetun puutavaran samoin kuin 
puun hakkuuoikeuden luovutuksesta saatu tulo 
on veronalaista elinkeinotuloa silloin, kun met
sä kuuluu elinkeino-omaisuuteen. 

5 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ra
hoitus-, vaihto- ja sijoitusomaisuuden ar
vonalennusten sekä kulumattomasta käyttö
omaisuudesta tehtyjen poistojen palautumisesta 
siinä tapauksessa, että mainittujen vähennysten 
perusteet ovat myöhemmin poistuneet. Ehdo
tettu säännös vastaa rahoitus- ja vaihto-omai
suuden osalta kirjanpidon periaatteita. Kirjan
pidollinen käsittely on kuitenkin epäyhtenäistä. 

Kulumattoman käyttöomaisuuden hankinta
menosta tehty poisto palautuisi vain siinä 
tapauksessa, että osakkeen käypä arvo vero
vuoden päättyessä on poistamatta olevaa han
kintamenoa olennaisesti suurempi. Kulumaton
ta käyttöomaisuutta koskeva säännös tarkoit-
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taa käytännössä lähinnä käyttöomaisuusosak
keita. 

6 §. Pykälän 1 momentin 1 ja 1 a kohta 
ehdotetaan kumottaviksi, sillä käyttöomaisuus
kiinteistöjen ja -arvopapereiden luovutushinnat 
olisivat ehdotuksen mukaan kokonaan ve
ronalaisia. Samasta syystä ehdotetaan pykälän 
4 momentista tarpeettomana poistettavaksi 
säännös lainkohdassa tarkoitettujen vaihtovel
kakirjojen ja osakkeiden omistuksen alka
misajankohdasta. 

8 §. Pykälän 2 kohdan erityissäännös hankin
tamenon vähentämisestä silloin, kun luovutus
hinta on osittain verovapaa, on verovapauden 
poistamisen jälkeen tarpeeton, joten se ehdote
taan poistettavaksi. 

Pykälän 4 kohtaan on lisätty viittaus uuteen 
2 ja 3 momenttiin, joissa ehdotetaan rajoitet
tavaksi eräiden vakuutusmaksujen vähennys
kelpoisuutta. 

Pykälän 8 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että edustusmenoista olisi vähennyskel
poista ainoastaan puolet. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 15 
kohta, jonka mukaan elinkeinotoiminnassa 
käytetystä kiinteistöstä suoritettava kiinteistö
vero on vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan 
tulosta siltä osin kuin se kohdistuu elinkeino
tulolähteeseen kuuluvaan omaisuuteen. 

Siirryttäessä metsätulon verottamisessa to
dellisen tulon verotukseen elinkeinotoiminnan 
käytössä olevaan metsään liittyvät menot tule
vat vähennyskelpoisiksi elinkeinotoimintaan 
liittyvinä luonnollisina vähennyksinä. Menot 
jaksotetaan lain yleisten menon jaksottamista 
koskevien säännösten mukaisesti. Nämä sään
nökset sisältyvät pykälään ehdotettavaan uu
teen 16 kohtaan. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jonka mukaan avoimen yhtiön yhtlö
miehen, kommandiittiyhtiön vastuunalaisen 
yhtiömiehen ja osakeyhtiön johtavassa asemas
sa olevan osakkaan vapaaehtoisesta eläkeva
kuutuksesta suoritetut maksut olisivat elinkei
notulosta tehtävänä vähennyksenä vähennys
kelpoisia samoin edellytyksin kuin vastaavat 
yrittäjän itsensä ottaman eläkevakuutuksen va
kuutusmaksut. Johtavassa asemassa olevana 
osakeyhtiön osakkaana pidetään henkilöä, joka 
yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 
omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osake
pääomasta tai jos heidän omistamiensa osak
keiden äänimäärä on enemmän kuin puolet 
kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Lainkoh-

dassa tarkoitettuja henkilöitä ei pidetä työnte
kijäin eläkelain (395/61) mukaan työsuhteessa 
olevina, vaan yrittäjien eläkelaissa (468/69) 
tarkoitettuina yrittäjinä. 

Tuloverolakiin ehdotettujen säännöksien läh
tökohtana on eläkevakuutusmaksujen laaja vä
hennyskelpoisuus silloin, kun vakuutetun ko
konaiseläketurva ei ylitä niin sanotun normaa
lin eläketurvan tasoa. Vakuutusmaksut olisivat 
tällöin vähennettävissä kokonaan 50 000 mar
kan määrään asti vuodessa. Jos kysymyksessä 
on normaalin eläketurvan ylittävä vapaaehtoi
nen eläkevakuutus, maksuista olisi vähennys
kelpoista 60 prosenttia maksujen 50 000 mar
kan määrään asti. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 
3 momentti, jonka mukaan henkivakuutuksesta 
suoritetut vakuutusmaksut olisivat vähennys
kelpoisia ainoastaan silloin, kun vakuutuksen 
edunsaajana on vakuutettu työntekijä tai hä
nen omaisensa. Niin sanotusta johtajavakuu
tuksesta suoritetut vakuutusmaksut eivät siten 
olisi vähennyskelpoisia. 

14 §. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi si
ten, että kirjanpidon mukaisesti myös verotuk
sessa hankintamenoon luettaisiin pääsäännön 
mukaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuk
sesta aiheutuneet muuttuvat menot. 

Kirjanpitolainsäädännön uudistusta vastaa
vasti myös verotuksessa olisi mahdollista akti
voida hyödykkeen hankintamenoon muuttuvi
en menojen lisäksi siihen kohdistuva osuus 
hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liitty
vistä kiinteistä menoista. Edellytyksenä kirjan
pitosäännöksen soveltamiselle on, että hyödyk
keen hankintaan ja valmistukseen liittyvien 
kiinteiden menojen määrä on hankintamenoon 
nähden olennainen ja että aktivointi on kirjan
pitovelvollisen toiminnan laajuuteen nähden 
perusteltua. Kirjanpitolain uudistamista koske
van hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
säännös on tarkoitettu ensisijaisesti suurille ja 
keskisuurille yrityksille, joilla tätä tarkoitusta 
varten riittävän kehittynyt sisäinen kustannus
laskenta. Jos yritys on valinnut poikkeussään
nöksen mukaisen hankintamenojen määrittä
misen, valittua menettelytapaa on noudatettava 
jatkuvasti. Hankintamenon määrittely on siten 
pidettävä jatkuvasti ja kaikkien hyödykkeiden 
osalta samansisältöisenä. 

Kiinteiden menojen aktivoiminen hankinta
menoon olisi ehdotuksen mukaan mahdollista 
myös verotuksessa. Säännös on kuitenkin pa
kottava siinä suhteessa, että jos kirjanpitovel-
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vollinen on siirtynyt menettelyyn, jossa aktivoi
daan hyödykkeen hankintamenoon kiinteitä 
menoja, hankintamenon käsite on sama vero
tuksessa. Säännös koskee vaihto-omaisuuden 
lisäksi myös sijoitus- ja käyttöomaisuuden han
kintamenon määrittelyä. 

16 §. Pääkaupunkiseudun rakennusmaamak
sun poistuttua pykälän 5 kohdan säännös käy 
tarpeettomaksi. Sen tilalle ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan sakot sekä pysä
köintivirhemaksusta annetussa laissa (248/70) 
tarkoitetut pysäköintivirhemaksut, ylikuorma
maksusta annetussa laissa (51/82) tarkoitetut 
ylikuormamaksut ja muut vastaavat rangais
tusluonteiset maksuseuraamukset säädetään ni
menomaisesti vähennyskelvottomiksi. Sään
nöksessä oleva esimerkkiluettelo vähennyskel
vottomista maksuseuraamuksista ei ole tyhjen
tävä. Säännöksen tarkoituksena on kaikkien 
lainvastaisesta teosta määrättyjen tai vastaisuu
dessa määrättävien rangaistusluonteisten erien 
vähennysoikeuden epääminen. Rikoslain nojal
la tuomittavien sakkojen lisäksi säännös koskee 
myös esimerkiksi rikesakkolain (66/83) nojalla 
määrättävää rikesakkoa. Samoin myöhemmin 
mahdollisesti säädettävä yhteisösakko olisi ve
rotuksessa vähennyskelvoton. Vähennyskelvo
ton olisi myös esimerkiksi kilpailunrajoituksista 
annetussa laissa (480/92) säädetty kilpailunra
joitusmaksu. 

Säännöksen soveltamisessa ei ole merkitystä 
sillä, onko toiminnasta, johon seuraamus koh
distuu, syntynyt veronalaisena pidettävää elin
keinotuloa. Säännöksessä tarkoitetaan kuiten
kin vain seuraamuksia, joissa maksuvelvolli
suus kohdistuu elinkeinotoiminnan harjoitta
jaan itseensä. Jos esimerkiksi työnantaja on 
maksanut työntekijänsä maksettavaksi määrät
tyjä seuraamuksia, maksut ovat vähennyskel
poisia palkkamenoina, mutta vastaavasti työn
tekijän palkanluonteista tuloa. 

17 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että myyntisaamisten arvonalentuminen 
saataisiin vähentää verotuksessa. Arvonalentu
misen hyväksyminen verotuksessa ei siten näi
den saamisten osalta enää edellyttäisi menetyk
sen lopullisuutta, vaan saaminen saataisiin vä
hentää siltä osin kuin suoritusta ei perustellusti 
enää odoteta kertyvän. Myyntisaamisilla tar
koitetaan verovelvollisen varsinaiseen toimin
taan liittyvien suoritteiden luovutuksista synty
neitä saamisia. Arvonalentumista koskeva ar
viointi tapahtuu saamiskohtaisesti. Näyttönä 
siitä, että saaminen on käynyt epävarmaksi 

voidaan esittää esimerkiksi, että saamista ei ole 
lukuisista perimisyrityksistä huolimatta mak
settu. 

Muiden rahoitusomaisuuteen kuuluvien saa
misten kuten laina- ja siirtosaamisten sekä 
ennakkomaksujen vähentäminen verotuksessa 
edellyttäisi edelleen, että arvonalentuminen on 
lopullinen. 

Jos arvonalentumisen perusteella tehty vä
hennys myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, 
se luettaisiin 5 a §:n nojalla veronalaiseksi oi
kaisueräksi. 

18 §. Pykälän 1 momentin 3 kohtaa ehdote
taan täydennettäväksi lisäämällä vähennyskel
poisiin eriin elinkeinotoiminnasta johtuneesta 
saamisesta aiheutuneet indeksi- ja kurssitappi
ot. Lisäys ei merkitse vähennysoikeuden laajen
tumista, sillä saamisiin kohdistuvat kurssitap
piot on katsottu tähänkin asti vähennyskelpoi
siksi lain yleisperiaatteiden mukaisesti. Saami
siin ja velkoihin kohdistuvien indeksi- jakurs
sitappioiden jaksottamisesta säädetään 26 §:ssä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 moment
ti, jonka mukaanelinkeinotoiminnasta johtu
neen velan korkona ei pidettäisi yksityisen 
liikkeen- tai ammatinharjoittajan tai elinkei
noyhtymän verotuksessa korkoa, joka johtuu 
elinkeinonharjoittajan tai yhtymän osakkaan 
yksityistalouden rahoittamiseksi otetusta lai
nasta. Yrityksen oman pääoman muodostumi
sen yksityisottojen johdosta negatiiviseksi kat
sottaisiin ilmaisevan sen, että yksityisotot on 
rahoitettu yrityksen velkapääomalla. Pykälä 
sisältäisi lisäksi yksityiskohtaisen laskentaoh
jeen vähennyskelvottomille koroille. 

19 §. Kirjanpitolain 16 §:ään ehdotetun muu
toksen mukaan pitkän valmistusajan vaativasta 
suoritteesta syntyvä tulo saadaan kirjata tuo
toksi valmistusasteen perusteella. Lainkohdassa 
tarkoitettuja pitkän valmistusajan vaativia suo
ritteita ovat lähinnä pitkäaikaiset rakennusura
kai ja suunnittelutyöt Kirjanpitolain uudista
rrjsta koskevan hallituksen esityksen mukaan 
ed ~llytyksenä osatuloutusmenetelmän käyttämi
selle olisi, että suoritteesta kertyvä erilliskate on 
luotettavana tavalla ennakoitavissa. Kirjanpi
tovelvollisella tulee tällöin olla luotettava pro
jektikohtainen kustannuslaskenta. Osatuloutus
menetelmään siirtyneen kirjanpitovelvollisen tu
lee noudattaa samaa perustetta kaikkien edellä 
tarkoitettujen tulojen kirjaamisessa tuotoksi. 
Kirjanpitolautakunnan on ehdotuksen mukaan 
määrä antaa osatuloutusmenettelyn käytännön 
toteutuksesta yksityiskohtaisia ohjeita. 
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Ehdotuksen mukaan edellä tarkoitettu osa
tuloutusmenettely hyväksyttäisiin myös vero
tuksessa edellyttäen, että se on tehty kirjanpi
tolaissa säädetyllä tavalla. 

23 a §. Hallituksen esityksessä laiksi talletus
pankkien toiminnasta annetun lain, liikepank
kilain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain muuttamisesta on ehdotettu tämän lain 
18 §:ään lisättäväksi uusi 4 kohta, jonka mu
kaan valtion ja valtion vakuusrahaston talle
tuspankkiin tekemälle talletuspankkien toimin
nasta annetun lain 24 a §:ssä tarkoitetulle pää
omansijoitukselle maksettu korko olisi verotuk
sessa vähennyskelpoinen. Koska edellä tarkoi
tetun koron maksuvelvollisuus määräytyy vasta 
tilikaudelta vahvistettavan tilinpäätöksen pe
rusteella, saattaa korkomenon oikea vähentä
misajankohta verotuksessa olla tulkinnanvarai
nen. Tämän vuoksi ehdotetaan nimenomaista 
säännöstä, jonka mukaan edellä tarkoitettu 
korko olisi sen verovuoden kulua, jolta se 
suoritetaan. 

26 §. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja 
velat arvostettaisiin verotuksessa tilinpää
tösajankohdan kurssiin. Tästä syystä pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino
toiminnasta johtuneista saamisista ja veloista 
johtuvat indeksi- ja kurssitappiot vähennetään 
sen verovuoden kuluna, jonka aikana ulko
maan rahan kurssi, hinta- tai kustannusindeksi 
taikka muu vertailuperuste on muuttunut. 

28 §. Ehdotuksen mukaan vaihto-omaisuu
den hankintamenon ennenaikaisesta vähentä
mismahdollisuudesta luovuttaisiin. Vaihto
omaisuus arvostettaisiin verotuksessa niin sa
notun alimman arvon periaatteen mukaisesti. 
Pykälän 2 momentin säännös muutettaisiin 
koskemaan valmistusasteen perusteella tuloksi 
luetun vaihto-omaisuuden hankintamenon vä
hentämistä. Säännöksen mukaan silloin, kun 
pitkän valmistusajan vaatimasta suoritteesta 
saatava tulo on luettu 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla tuotoksi, vastaava osa 
hyödykkeen hankintamenosta vähennetään sa
man verovuoden kuluna. 

Pykälän 3 momentin säännös turva- ja vel
voitevarastojen hankintamenon ennenaikaises
ta vähentämisestä kumottaisiin. 

29 §. Pykälän mukaan 1 momentin sijoitus
omaisuuden hankintamenon jaksotuksessa 
noudatettaisiin samaa periaatetta kuin vaihto
omaisuuden hankintamenon vähentämisessä. 
Hankintamenosta vähennettäisiin siten vero
vuoden kuluna määrä, jolla poistamatta oleva 

hankintameno ylittää vastaavan omaisuuden 
hankintaan verovuoden päättyessä todennäköi
sesti tarvittavan hankintamenon tai siitä saata
van luovutushinnan. 

30 §. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että irtaimen kuluvan käyttö
omaisuuden jälleenhankintavaraus voitaisiin 
muodostaa ainoastaan silloin, kun käyttöomai
suus on tuhoutunut tulipalon tai muun vastaa
van vahinkotapahtuman johdosta. Irtaimen ku
luvan käyttöomaisuuden vahingoittumisen pe
rusteella saatu korvaus vähennettäisiin ensi 
sijassa käyttöomaisuuden menojäännöksestä. 
Jos koko korvausta ei voitaisi menojäännöstä 
laskettaessa vähentää, voitaisiin ylimenevästä 
osasta muodostaa jälleenhankintavaraus. 

33 a §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi eri
tyissäännös muiden kuin elinkeinotoimintaa 
välittömästi palvelevien vesialusten (huvivenei
den) hankintamenon vähentämisestä. Ehdotuk
sen mukaan tällaisen veneen hankintameno 
vähennettäisiin enintään 10 prosentin suuruisin 
tasapoistoin. 

34 §. Pykälän 2 momentin säännöksiä raken
nuksen hankintamenosta tehtävistä poistoista 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että rakennus
materiaalista riippumatta myymälä-, varasto-, 
tehdas-, työpaja-, talous-, voima-asemaraken
nuksen tai muun niihin verrattavan rakennuk
sen poiston suuruus saa olla enintään 7 pro
senttia. Asuin- ja toimistorakennuksesta ja 
muusta niihin verrattavasta rakennuksesta teh
tävän poiston enimmäismäärä olisi vastaavasti 
4 prosenttia. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumotta
vaksi, koska käyttöomaisuusrakennusten jaot
telusta puisiin ja kivisiin luovuttaisiin. 

42 §. Käyttöomaisuusosakkeen arvonalentu
mispoistoa koskevaa säännöstä ehdotetaan täs
mennettäväksi siten, että poisto voitaisiin teh
dä, jos arvonalentumista olisi pidettävä olen
naisena ja pysyvänä. Poistoa ei siten voitaisi 
tehdä esimerkiksi pelkästään käyttöomai
suusarvopaperin tilinpäätöshetken markkina
hinnan perusteella. 

43 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että jälleenhankintavarauksen saisi muo
dostaa ensinnäkin silloin, kun käyttöomaisuut
ta on tuhoutunut tai vahingoittunut tulipalon 
tai muun vahinkotapahtuman johdosta. Jäl
leenhankintavaraus voitaisiin tällöin muodos
taa sekä irtaimen käyttöomaisuuden negatiivi
sesta menojäännöksestä että erillisinä poisto
kohteina käsiteltyjen käyttöomaisuushyödyk-
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keiden poistamattoman hankintamenon ylittä
vistä vastikkeista. Vakuutuskorvauksen tai 
muun vastaavan korvauksen perusteella muo
dostettu jälleenhankintavaraus saataisiin vä
hentää kaikenlaisen kuluvan käyttöomaisuuden 
ja lisäksi toimitilaosakkeiden hankintamenosta. 

Jälleenhankintavaraus saataisiin lisäksi muo
dostaa silloin, kun verovelvollinen luovuttaa 
toimitiloinaan käyttämänsä rakennuksen tai 
toimitiloina käyttämänsä huoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet. Toimitilojen luovutuksen 
perusteella muodostettu jälleenhankintavaraus 
saataisiin vähentää ainoastaan toimitilaraken
nuksen tai toimitilaosakkeiden hankintamenos
ta tai tilojen kuntoon saattamisesta johtuneista 
menoista. 

Jälleenhankintavarauksen muodostamisen 
edellytyksenä ei enää olisi selvityksen esittämi
nen siitä, että verovelvollinen tekee todennä
köiseksi aikovansa hankkia tai korjata käyttö
omaisuutta. Sen sijaan ehdotetaan, että tuloksi 
luettavaa määrää korotettaisiin siinä tapauk
sessa, ettei jälleenhankintavarausta ole käytetty 
säädetyssä kahden vuoden ajassa. Vähentämät
tä jäänyt määrä luettaisiin tällöin 20 prosentilla 
korotettuna veronalaiseksi tuloksi. Korotuksen 
tarkoituksena on ehkäistä jälleenhankintavara
uksen käyttöä pelkästään korottoman vero
luoton hankkimiskeinona silloin, kun verovel
vollisen tarkoituksena ei ole varauksen käyttä
minen käyttöomaisuuden hankintaan. 

Lääninverovirastolla säilyisi oikeus myöntää 
erityisistä syistä pidennystä jälleenhankintava
rauksen käyttöaikaan. Myönnettävälie piden
nykselle asetettaisiin kuitenkin takaraja, joka 
olisi 3 vuotta. Jatkoajan myöntäminen on 
tarkoitettu rajoitettavaksi vain poikkeukselli
siin tilanteisiin, joissa verovelvollinen itsestään 
riippumattomista syistä ei pysty hankkimaan 
uutta käyttöomaisuutta kahden vuoden kulu
essa. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi suuren 
koneyksikön tai aluksen toimituksen viivästy
minen tai rakentamisen yhteydessä vaadittavien 
kaavanmuutosten pitkittyminen. Jos investoin
tia ei tehtäisi jatkoaikanakaan, vähentämättä 
jäänyt määrä luettaisiin 40 prosentilla korotet
tuna veronalaiseksi tuloksi. 

44 §. Pykälä koskee valtioneuvoston oikeutta 
korottaa valtionverotuksessa hyväksyttävien 
poistojen määrää. Koska uudistuksen jälkeen 
ei vahvistettaisi yhteisöjen osalta erikseen vero
tettavaa tuloa valtionverotuksessa ja kunnallis
verotuksessa, säännös ehdotetaan kumottavak
si. Säännös on osoittautunut käytännössä tar-

peettomaksi, sillä valtioneuvosto ei ole lain 
voimassaoloaikana kertaakaan käyttänyt sään
nöksessä tarkoitettua poikkeusmahdollisuutta. 

46 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi, sillä luottotappiot vähennettäisiin ra
hoitusomaisuuden arvonalennuksia koskevan 
17 §:n säännöksen mukaisesti. 

46 a §. Pykälän mukaan toimintavarauksen 
muodostamismahdollisuus jäisi koskemaan ai
noastaan liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä 
sellaisia yhtymiä ja kuolinpesiä, joiden osakkai
na on vain luonnollisia henkilöitä. Toiminta
varauksen suuruus säilyisi näiden verovelvollis
ten osalta ennallaan. Toimintavaraukset luet
taisiin veronalaiseksi tuloksi, jos verovelvollisen 
statuksessa tapahtuu myöhemmin sellainen 
muutos, ettei se olisi enää oikeutettu varauksen 
muodostamiseen. 

47 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että nykyisen kaavamaisen takuuvarauksen 
sijasta verotuksessa hyväksyttäisiin vähennettä
väksi takuukohteisiin liittyvät odotettavissa 
olevat takuumenot Säännöksessä tarkoitetaan 
sellaisia luovutettuun takuukohteeseen liittyviä 
vastaisia korjausmenoja, joita varten on tehtä
vä kirjanpitolain 16 a §:ssä tarkoitettu pakolli
nen varaus. Arviona odotettavissa olevista ta
kuumenoista voidaan käyttää esimerkiksi vero
vuonna ja aikaisempina vuosina keskimäärin 
syntyneitä takuumenoja, jos toiminnassa ei ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Takuukorjausmenot, jota vastaava takuuva
raus olisi vähennetty, eivät olisi vähennyskel
poisia silloin, kun ne suoriteperusteisesti synty
vät. Se osa säännöksen nojalla vähennetystä 
takuuvarauksesta, joka ylittää syntyneiden ta
kuumenojen määrän, luettaisiin veronalaiseksi 
tuloksi sinä verovuonna, jona takuuaika on 
päättynyt. 

51§. Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan elinkeino
tulolähteen sisällä tapahtuva puutavaran siirtä
njnen omaisuuslajista toiseen ei aiheuta vero
se ~raamuksia. Siinä tapauksessa, että yksityi
sen elinkeinonharjoittajan omistama metsä on 
verotettu metsätalouden puhtaan tulon perus
teella, puutavaran hankintamenoksi katsottai
siin kuitenkin kantoraha-arvo. 

51 a §. Metsäverotuksen muutoksen johdosta 
pykälään ehdotetaan lisättäväksi omasta met
sästä otetun puutavaran tulolähdesiirtoja kos
keva sääntely. Elinkeinotulolähteeseen kuulu
vasta metsästä verovelvollisen muun tuloläh
teen käyttöön ottaman puutavaran veronalai-
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seksi luovutushinnaksi katsottaisiin puutavaran 
käypä arvo. Sama arvo luetaan vastaanottavas
sa tulolähteessä puutavaran hankinnasta johtu
neeksi menoksi. Vastaavasti verovelvollisen 
omistamastaan elinkeinotoimintaan kuulumat
tomasta metsästä elinkeinotoimintaan siirtä
män puutavaran vähennyskelpoiseksi hankin
tamenoksi luetaan käypä arvo. 

52§. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan teh
täväksi käyttöomaisuuden luovutushintojen 
osittaisen verovapauden poistamisesta johtuva 
tekninen tarkistus. 

53 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi ny
kyisen kaltaisen tulolähdejaon poistumisen joh
dosta. Säännöksessä säänneltiin aikaisemmin 
muun muassa elinkeinotoiminnan tuloksen ve
rottamisesta kiinteistön arvioitua tuottoa vas
taavalta osin kiinteistön sijaintikunnassa. 

56§. Voimassa olevan pykälän säännös elin
keinotoiminnan tuloksen huomioon ottamises
ta verotusta toimitettaessa on siirretty 3 §:ään. 
Pykälään sisältyvä tappion vähentämistä valti
onverotuksessa koskeva säännös ei myöskään 
vastaa uusia tappion vähentämissäännöksiä, 
joten pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

61 §. Tuloverolakia koskevassa hallituksen 
esityksessä ehdotetaan, että yhteisöjen ny
kyisenkaltaisesta erillisestä valtionverotuksesta 
ja kunnallisverotuksesta luovuttaisiin. Yhteisöl
le laskettaisiin yksi verotettava tulo, josta 
suoritettaisiin kiinteän 25 prosentin verokan
nan mukaista tuloveroa. Tulovero jaettaisiin 
valtion, kuntien ja seurakuntien kesken siten, 
että valtion osuus tuloverosta olisi 12,96, kun
nan osuus 11,20 ja seurakunnan osuus 0,84 
prosenttia. 

Pykälässä ehdotetaan, että osingonjakovä
hennys, joka on voitu tehdä vain valtionvero
tuksessa, tehtäisiin yhteisön tuloverotuksessa. 
Osingonjakovähennyksen määrä puolitettaisiin, 
jolloin sen verovaikutus pysyisi ennallaan. Vas
taava aikaisemmin vain yhteisön tai yhtymän 
valtioverotuksessa tai vain kunnallisverotukses
sa tehtyjä lisäyksiä ja vähennyksiä koskeva 
puolittamissäännös sisältyy myös tuloverolakia 
koskevaan hallituksen esitykseen. 

1.2. Laki konserniavustuksesta verotuksessa 

3 §. Liiketulon harkintaverotuksen poistuttua 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
konserniavustuksen vähentämistä rajoittava 

viittaus harkinnalla vahvistettuun määrään 
poistetaan. 

6 §. Tappiontasausjärjestelmän muutoksen 
johdosta pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että säännöksellä estetään elinkeinotoimin
nan tuloksen muodostuminen negatiiviseksi 
konserniavustuksen johdosta. Säännös vastaa 
merkitykseltään aikaisempaa säännöstä. 

6 a §. Kunnallisen harkintaverotuksen pois
tuttua säännös ehdotetaan tarpeettomana ku
mottavaksi. 

7 §. Pykälän 3 kohdassa esiintyvä termi 
rahalaitos ehdotetaan muutettavaksi nykyistä 
siviililainsäädäntöä vastaaviksi termeiksi talle
tuspankki ja luottolaitos. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1993. Lakeja sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa 
verotuksessa siirtymäsäännöksissä säädetyin 
poikkeuksin. 

Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin 
käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja 
osakkeiden kauppoihin ja muihin luovutuksiin 
sovelletaan ennen lain voimaantuloa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Jos verovelvollinen ryhtyy aktivoimaan val
mistamansa hyödykkeen hankintamenoon 
myös hyödykkeeseen kohdistuvan osuuden 
kiinteistä menoista, luetaan tällaiset verovuon
na 1993 tai sen jälkeen syntyneet kiinteät 
menot 14 §:n 1 momentin mukaan myös vero
tuksessa hankintamenoon. Järjestelmän muut
taminen voi johtaa elinkeinotoiminnan tulok
sen lisäykseen sinä verovuonna, jona uuteen 
järjestelmään on siirrytty, koska tällaiset kiin
teät menot on tuohon verovuoteen saakka 
vähennetty yleensä vuosikuluina. Jotta järjes
telmän muutoksesta ei aiheutuisi siirtymävuon
na joissakin tapauksissa varsin merkittävääkin 
verotettavan tulon lisäystä, siirtymisestä aiheu
tuva tuloksen lisäys saataisiin säännöksen mu
kaan jaksottaa yhtä suurina erinä siirtymävuo
delle ja kahdelle sitä seuraavalle verovuodelle. 
Edellytyksenä olisi lisäksi, että vastaavat kirja
ukset on tehty verovelvollisen kirjanpidossa. 

Ehdotettua 33 a §:n säännöstä ei sovellettaisi 
sellaisten alusten hankintamenon poistamiseen, 
jotka on hankittu ennen verovuotta 1993. 

Indeksi- ja kurssivoittojen sekä indeksi- ja 
kurssitappioiden jaksottamisessa sovellettaisiin 
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verovuonna 1993 ennen lainmuutosta voimassa 
olleita säännöksiä. 

Verovuodelta 1993 toimitettavassa verotuk
sessa olisi vielä oikeus vähentää turva- ja 
velvoitevarastoon kuuluvan vaihto-omaisuuden 
hankintamenosta ennenaikaisesti 30 prosenttia. 

Verovuodelta 1993 toimitettavassa verotuk
sessa olisi toimintavaraussäännöksen sovelta
mispiiriin kuuluneella yhteisöllä sekä sellaisella 
yhtymällä, joka ei saa ensimmäisessä lakiehdo
tuksessa ehdotetun 46 a §:n nojalla enää tehdä 
toimintavarausta, vielä oikeus muodostaa 10 
prosentin suuruinen toimintavaraus. 

Yleistä varastovarausta ei saataisi muodos
taa enää vuoden 1993 verotuksessa. Toiminta
varauksen muodostaminen olisi sallittua vain 
yksityisille elinkeinonharjoittajille sekä sellaisil
le yhtymille, joiden osakkaina on ainoastaan 
luonnollisia henkilöitä. Myös muut elinkeinon
harjoittajat voisivat muodostaa enintään 10 
prosentin toimintavarauksen vielä verovuonna 
1993. Aikaisemmin muodostetut varastovara
ukset ja se osa toimintavarauksista, joka ylittää 
verovuonna 1993 sallitun toimintavarauksen, 
luettaisiin veronalaiseksi tuloksi vuonna 1993. 

Ehdotuksen mukaan verovelvollinen saisi 
kuitenkin verovuoden 1993 verotuksessa muo
dostaa siirtymä varauksen, jonka enimmäismää
rä määräytyisi samojen perusteiden mukaan 
kuin nykyisen varastovarauksen ja toimintava
rauksen määrä. Säännöksen tarkoituksena on 
estää lainmuutoksesta johtuva varausten tulok
si lukeminen vuoden 1993 verotuksessa. Koska 
lainmuutoksen johdosta ei voi aiheutua suu
rempaa tuloksi lukemista kuin verovuonna 
1992 on varauksina hyväksytty verotuksessa, 
myös tämä määrä rajoittaisi muodostettavan 
siirtymävarauksen määrää. Siirtymävaraukseen 
luettaisiin lisäksi se osa toimintavarauksista, 
joka vastaavasti purkautuu verovuonna 1994, 
kun 10 prosentin siirtymäsäännös lakkaa ole
masta voimassa. 

Siirtymävaraus luettaisiin verovelvollisen va
linnan mukaan joko veronalaiseksi tuloksi tai 
sen saisi käyttää investointivarauksen tapaan 
investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitettujen 
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käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden 
menojen kattamiseen. Menojen, joiden katta
miseen varausta käytetään, tulee kohdistua 
yrityksen itse harjoittamaan elinkeinotoimin
taan. Säännös on tarpeen muun muassa sen 
vuoksi, ettei Suomessa verotuksessa vähennet
tyä varausta voisi käyttää esimerkiksi ulko
mailla sijaitsevan kiinteistön rakentamiseen, 
jolloin varauksen epäsuora tuloutuminen jäisi 
Suomen verotuksessa käytännössä toteutumat
ta. 

Koska ehdotuksen mukaan myyntisaamisten 
arvonmenetykset vähennettäisiin kuluna, luot
totappiovaraukset luettaisiin veronalaiseksi tu
loksi. 

Ennen lain voimaantuloa muodostettuihin 
jälleenhankintavarauksiin ja takuuvarauksiin 
sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Elinkeinotulolähteen menoina vähennettä
viksi siirtyisivät sellaiset metsänhoitoon liitty
vien koneiden ja kaluston hankintamenot sekä 
metsänhoitoon ja hallintoon liittyvien raken
nusten ja rakenneimien hankintamenot, jotka 
pinta-alaperusteisessa verotuksessa on otettu 
huomioon keskimääräistä vähennystä lasketta
essa. Edellä mainitun käyttöomaisuuden pois
tamatta oleva hankintameno otettaisiin huo
mioon vasta verovuodesta 1991 alkaen, sillä 
sitä ennen menot otettiin huomioon vuosi
menoina keskimääräistä vähennystä laskettaes
sa. Toinen siirtyvänä menojäännöksenä huo
mioon otettava erä olisi verotuksessa vähentä
mättä oleva osa sellaisista metsämaan ojituk
sesta ja metsäautoteiden rakentamisesta aiheu
tuneista menoista, jotka ovat olleet verovuo
desta 1991 alkaen erikseen vähennettävissä 
metsätalouden puhtaasta tulosta. Säännös kos
kee elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuulu
viin, todellisen tulon perusteella verotettaviin 
metsiin kohdistuvia menoja. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 

1 momentin 1 ja 1 a kohta, 28 §:n 3 momentti, 34 §:n 3 momentti, 44 §, 46 §:n 1 momentti ja 56§, 
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 1 kohta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa 

(1339/89), 6 §:n 1 momentin 1 a kohta 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (661/89), 28 §:n 
3 momentti 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (819/86) ja 46 §:n 1 momentti 30 
päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1677/91), 

muutetaan 1, 2 ja 3 §, 5 §:n 1, 5 ja 6 kohta, 6 §:n 4 momentti, 8 §:n 2, 4, 8, 13 ja 14 kohta, 14 §:n 
1 momentti, 16 §:n 5 kohta, 17 §:n 2 kohta, 18 §:n 3 kohta, 26 §, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 
momentti, 30 §:n 4 momentti, 34 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 momentti, 43, 46 a, 47 ja 51 a §, 52 §:n 
4 momentti sekä 53 ja 61 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1983 annetulla lailla 
(71183), 5 §:n 5 kohta mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa ja 6 kohta 23 
päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1001177), 6 §:n 4 momentti, 8 §:n 2 ja 4 kohta, 29 §:n 
1 momentti, 51 a §ja 52 §:n 4 momentti mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa, 
8 §:n 8 kohta 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (525171), 8 §:n 13 ja 14 kohta, 28 §:n 2 
momentti, 30 §:n 4 momentti ja 43 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, 
16 §:n 5 kohta ja 18 §:n 3 kohta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1164/90), 26 § 29 
päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1094176), 46 a § muutettuna 11 päivänä joulukuuta 
1981 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla (859/81 ja 1112/85), 47 §osittain muutettuna 
mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1977 annetulla lailla ja 61 § muutettuna 12 päivänä joulukuuta 
1986 annetulla lailla (901/86) ja mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a, 23 a ja 33 a sekä 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 
23 päivänäjoulukuuta 1977, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 21 päivänäjoulukuuta 1990 annetuilla 
laeilla, uusi 7 kohta, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä 
kesäkuuta 1971, 23 päivänä joulukuuta 1977, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 29 päivänä 
joulukuuta 1989 annetuilla laeilla sekä 21 päivänä marraskuuta 1986 ja 28 päivänä joulukuuta 
1990 annetuilla laeilla ( 824/86 ja 1289/90), uusi 15 ja 16 kohta sekä uusi 2 ja 3 momentti, 18 §:ään, 
sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 21 päivänä tammikuuta 1983 ja 21 päivänä 
joulukuuta 1990 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, 19 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 
päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, uusi 2 momentti ja 51 §:ään, sellaisena kuin se on 
mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § 
Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan tulovero

tusta toimitettaessa tässä laissa säädetyllä ta
valla. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike
ja ammattitoimintaa. 

2§ 
Verovelvollisen harjoittama liike- ja ammat

titoiminta muodostaa elinkeinotoiminnan tulo
lähteen. 

3§ 
Verotusta toimitettaessa veronalaiset tulot ja 

vähennyskelpoiset menot sekä muut jäljempänä 
säädetyt vähennyskelpoiset erät jaksotetaan 
asianomaisten verovuosien tuotoiksi ja kuluik-

si. Elinkeinotoiminnan tulos on verovuoden 
tuottojen ja kulujen erotus. 

Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tulos ote
taan huomioon verovuoden tuloa laskettaessa 
tuloverolaissa ( 1 ) säädetyllä tavalla. 

5§ 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elin

keinotuloja ovat muun ohessa: 
1) vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta 

sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisis
ta ja aineettomista hyödykkeistä saadut luovu
tushinnat ja muut vastikkeet, 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, 
6) kotimaisten vakuutusyhtiöiden, keskinäis-
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ten vahinkovakuutusyhdistysten, avustuskasso
jen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutus
laitosten kirjanpidossaan tekemä sijoitusomai
suuden arvonkorotus, sekä 

7) puutavaran sekä runkopuun hakkuu
oikeuden luovutuksesta saatu tulo. 

5a§ 
Veronalaisia ovat myös seuraavat oi

kaisuerät: 
1) rahoitusomaisuudesta 17 §:n 2 kohdan 

nojalla tehtyä vähennystä vastaava määrä, siltä 
osin kuin omaisuuden käypä arvo verovuoden 
päättyessä on sen vähentämättä olevaa arvoa 
suurempi; 

2) vaihto-omaisuuden hankintamenosta 
28 §:n 1 momentin nojalla tehtyä vähennystä 
vastaava määrä, siltä osin kuin hyödykkeen 
todennäköinen hankintameno tai luovutushinta 
verovuoden päättyessä ylittää sen jäljellä ole
van hankintamenon; 

3) sijoitusomaisuuden hankintamenosta 
29 §:n 1 momentin nojalla tehtyä vähennystä 
vastaava määrä, siltä osin kuin hyödykkeen 
todennäköinen hankintameno tai luovutushinta 
verovuoden päättyessä ylittää sen jäljellä ole
van hankintamenon; 

4) käyttöomaisuuden hankintamenosta 
42 §:n 1 momentin nojalla tehtyä poistoa vas
taava määrä, siltä osin kuin omaisuuden käypä 
arvo verovuoden päättyessä on sen poistamaHa 
olevaa hankintamenoa olennaisesti suurempi. 

6§ 

Luovutuksena ei pidetä osakeyhtiölain 
(734/78) 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelka
kirjan vaihtamista yhtiön osakkeisiin eikä siinä 
mainittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden 
merkintäoikeuden käyttämistä. 

8§ 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia 

menoja ovat muun ohessa: 

2) käyttöomaisuuden hankintamenot; jos ve
rovelvollinen on saanut hyödykkeen hankkimi
seen avustusta julkiselta yhdyskunnalta tai jos 
joku muu on elinkeinotoiminnassaan osallistu
nut hankintamenon suorittamiseen, vähennys
kelpoiseen hankintamenoon ei kuitenkaan lue-

ta avustusta tai toisen osuutta vastaavaa osaa 
hankintamenosta, 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa 
eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorva
us- tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja 
etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja 
muut sellaiset maksut 2 ja 3 momentissa 
säädetyin poikkeuksin; maksut työnantajan pe
rustamalle itsenäiselle eläkelaitokselle tai elä
kesäätiölle ovat vähennyskelpoisia kuitenkin 
vain siihen määrään asti, joka vakuutusteknis
ten perusteiden mukaan tarvitaan säätiön tai 
laitoksen eläke- tai muista sellaisista sitoumuk
sista johtuvan vastuun peittämiseen, 

8) 50 prosenttia edustusmenojen määrästä, 

13) ydinenergialain (990/87) mukainen ydin
jätehuoltomaksu, 

14) henkilöstörahastolaissa (814/89) tarkoi
tettu voittopalkkioerä, 

15) kiinteistöverolain (654/92) nojalla suori
tettava kiinteistövero siltä osin kuin se kohdis
tuu elinkeinotoiminnan käytössä olevaan kiin
teistöön, sekä 

16) metsän uudistamiseen sekä puun kasva
tukseen ja korjuuseen liittyvät menot. 

Avoimen yhtiön yhtiömiehelle ja komman
diittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle sekä 
sellaiselle osakeyhtiön osakkaalle, jota ei työn
tekijäin eläkelain (395/61) 2 §:n 6 momentin 
mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa 
työsuhteessa olevana, otetusta vapaaehtoisesta 
eläkevakuutuksesta suoritetut vakuutusmaksut 
ovat vähennyskelpoisia samoin rajoituksin kuin 
tuloverolain 96 §:ssä säädetään verovelvollisen 
oikeudesta vähentää itselleen ottamansa eläke
vakuutuksen maksuja. 

Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutus
maksut ovat vähennyskelpoisia ainoastaan sil
loin, kun vakuutuksen edunsaajana on vakuu
tettu työntekijä tai hänen tuloverolain 34 §:n 2 
momentissa tarkoitetut omaisensa. 

14 § 
Vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden han

kintameno on hyödykkeen hankinnasta ja val
mistuksesta johtuneiden muuttuvien menojen 
määrä. Jos verovelvollinen on kirjanpitolain 
13 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luke-
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nut hankintamenoon myös kiinteitä menoja, 
hankintamenoon luetaan muuttuvien menojen 
lisäksi mainitussa säännöksessä tarkoitettu 
osuus kiinteistä menoista. 

16§ 
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä joh

tuneita menoja eivät ole: 

5) sakot eivätkä pysäköintivirhemaksut, yli
kuormamaksut tai muut vastaavat rangaistus
luonteiset maksuseuraamukset. 

17 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia 

menetyksiä ovat muun ohessa: 

2) myyntisaamisten arvonalenemiset sekä 
muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut 
arvonalenemiset. 

18 § 
Vähennyskelpoisia ovat myös: 

3) elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta 
tai saamisesta aiheutuneet indeksi- ja kurssitap
piot, 

Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei kuiten
kaan pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa 
yksityisestä liikkeestä tai ammatista taikka 
elinkeinoyhtymästä eri vuosina nostettujen yk
sityisottojen johdosta syntynyttä negatiivista 
oman pääoman jäännöstä kerrottuna tulovero
lain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetulla korko
prosentilla. Negatiivinen jäännös lasketaan si
ten, että verovuoden taseen osoittamasta nega
tiivisen oman pääoman määrästä vähennetä~n 
syntyneet tappiot, joiden kattamiseen ei ole 
kertynyt voittovaroja, ja siihen lisätään tehdyt 
arvonkorotukset sekä kommandiittiyhtiöissä 
äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset. 

19 § 

Jos verovelvollinen on kirjanpidossaan kir
jannut pitkän valmistusajan vaativasta suorit
teesta syntyvän tulon tuotoksi kirjanpitolain 
16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla val
mistusasteen perusteella, mainitussa säännök
sessä tarkoitettu tulo luetaan verovuoden tuo
toksi. 

23 a§ 
Edellä 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi

tettu valtion tai valtion vakuusrahaston teke
mälle pääomansijoitukselle maksettu korko on 
sen verovuoden kulua, jolta se suoritetaan. 

26§ 
Elinkeinotoiminnasta johtuneiden velkojen ja 

saamisten indeksi- ja kurssivoitot luetaan sen 
verovuoden tuotoksi ja indeksi- ja kurssitappi
ot vähennetään sen verovuoden kuluna, jonka 
aikana ulkomaanrahan kurssi tai hinta- tai 
kustannusindeksin arvo taikka muu vertailupe
ruste on muuttunut. 

28 § 

Jos pitkän valmistusajan vaativasta suorit
teesta saatu tulo on luettu 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla verovuoden tuotoksi, vas
taava osa hyödykkeen hankintamenosta vähen
netään verovuoden kuluna. 

29§ 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Verovuoden päättyessä 
olevan sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja 
edellä mainitusta arvonkorotuksesta on vero
vuoden kulua kuitenkin se osa, joka ylittää 
vastaavan sijoitusomaisuuden hankintaan vero
vuoden päättyessä todennäköisesti tarvittavan 
hankintamenon tai siitä samana ajankohtana 
todennäköisesti saatavan luovutushinnan. 

30§ 

Menojäännöstä laskettaessa vähentämättä 
jäänyt osa irtaimesta käyttöomaisuudesta vero
vuoden aikana saaduista luovutushinnoista ja 
muista vastikkeista katsotaan verovuoden ve
ronalaiseksi tuotoksi. Tulipalon tai muun va
hinkotapahtuman johdosta saatuun vakuutus
korvaukseen tai muuhun vastikkeeseen sovelle
taan kuitenkin, mitä 43 §:ssä säädetään. 

33 a§ 
Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, muun 

kuin elinkeinotoiminnan välittömässä käytössä 
olevan vesialuksen hankintameno vähennetään 
enintään 10 prosentin vuotuisin poistoin. 
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34§ 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään: 

1) 7 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on myymälä-, varasto-, 
tehdas-, työpaja-, talous-, voima-asema- tai 
muu niihin verrattava rakennus, 

2) 4 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on asuin-, toimisto- tai 
muu niihin verrattava rakennus, 

3) 20 prosenttia polttoainesäiliöiden, hap
posäiliöiden ja muiden sellaisten metallista tai 
muusta siihen verrattavasta aineesta rakennet
tujen varasto- ja muiden rakenneimien poista
mattomasta hankintamenosta, 

4) 20 prosenttia puusta tai siihen verratta
vasta aineesta rakennettujen kevyiden raken
neimien poistamattomasta hankintamenosta, 
sekä 

5) 20 prosenttia sellaisen rakennuksen tai 
rakennelman taikka rakennuksen tai rakennel
man osan poistamattomasta hankintamenosta, 
jota käytetään yksinomaan liiketoiminnan edis
tamiseen tähtäävässä tutkimustoiminnassa. 

42§ 
Jos verovelvollinen osoittaa, että arvopape

reiden tai muun kulumattoman käyttöomaisuu
den kuin maa-alueen käypä arvo on verovuo
den päättyessä sen hankintamenoa tai tämän 
säännöksen perusteella aikaisemmin tehdyillä 
poistoilla vähennettyä hankintamenoa olennai
sesti ja pysyvästi alempi, saadaan hankinta
menosta tehdä sellainen poisto, joka alentaa 
poistamatta olevan hankintamenon osan käy
vän arvon suuruiseksi. 

43 § 
Jos käyttöomaisuus tuhoutuu tai vahingoit

tuu tulipalon tai muun vahinkotapahtuman 
johdosta, vähennetään 30 §:ssä tarkoitettua me
nojäännöstä laskettaessa vähentämättä jäänyt 
osa sekä 33 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 34, 
36 ja 39 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttö
omaisuudesta saatu vakuutuskorvaus tai muu 
vastike, poistamatonta hankintamenoa vastaa
vaa osaa lukuunottamatta, verovuonna tai 
kahtena seuraavana verovuonna verovelvolli
sen käyttöön ottaman kuluvan käyttöomaisuu
den tai toimitilojen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankintamenosta tai omaisuuden 

kuntoon saattamisesta johtuvista menoista (ku
luvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus). 

Jos verovelvollinen luovuttaa toimitiloinaan 
käyttämänsä rakennuksen tai toimitilojen hal
lintaan oikeuttavat osakkeet, vähennetään saa
tu luovutushinta, poistamatonta hankintame
noa vastaavaa osaa lukuun ottamatta, vero
vuonna tai kahtena seuraavana verovuonna 
käyttöön otetun verovelvollisen toimitilaraken
nuksen tai toimitilojen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankintamenosta tai tällaisten tilo
jen kuntoon saattamisesta johtuvista menoista 
( toimitilan jälleenhankintavaraus). 

Jälleenhankintavaraus muodostetaan vero
velvollisen vaatimuksesta. Edellytyksenä jäl
leenhankintavarauksen muodostamiselle on, et
tä verovelvollinen jatkaa elinkeinotoimintaansa 
ja on tehnyt vastaavan varauksen kirjanpidos
saan. 

Jos luovutushintaa tai muuta vastiketta taik
ka sen osaa ei ole 1 tai 2 momentissa tarkoi
tetulla tavalla vähennetty, luetaan vähentämät
tä jäänyt määrä 20 prosentilla korotettuna sen 
verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jonka aika
na vähentämisen olisi viimeistään tullut tapah
tua. 

Sen läänin lääninverovirasto, jonka alueella 
verovelvollisen kotipaikka on, voi verovelvolli
sen hakemuksesta erityisistä syistä pidentää 1 
ja 2 momentissa tarkoitettua määräaikaa enin
tään kolmella vuodella. Jos luovutushintaa tai 
muuta vastiketta tai sen osaa ei ole vähennetty 
pidennetyn määräajan kuluessakaan, luetaan 
vähentämättä jäänyt määrä 40 prosentilla ko- . 
rotettuna sen verovuoden veronalaiseksi tulok
si, jonka aikana vähentämisen olisi viimeistään 
tullut tapahtua. 

46 a§ 
Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja 

sekä yhtymä ja kuolinpesä, jonka osakkaina on 
ainoastaan luonnollisia henkilöitä, saa vähen
tää verovuonna tekemänsä toimintavarauksen. 
Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purka
mattomien toimintavarausten yhteismäärä ei 
kuitenkaan saa ylittää 30 prosenttia tilikauden 
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palk
kojen määrästä. 

Se osa toimintavarausten määrästä, joka 
ylittää l momentissa tarkoitetun toimintavara
usten enimmäismäärän, luetaan sen verovuo
den veronalaiseksi tuloksi, jona enimmäismää
rä on ylitetty. 
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Jos verovelvollinen lopettaa elinkeinotoimin
tansa, jos yhtymä tai kuolinpesä ei täytä enää 
1 momentissa säädettyä edellytystä, jos yhtymä 
muutetaan yhteisöksi, taikka liikkeen tai am
matin harjoittamista taikka yhtymän tai kuo
linpesän harjoittamaa elinkeinotoimintaa jatke
taan tuloverolain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
osakeyhtiön muodossa, toimintavaraukset lue
taan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jona toiminta on päättynyt tai muu tässä 
momentissa tarkoitettu muutos on tapahtunut. 

47 § 
Rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteolli

suusliikettä harjoittava verovelvollinen, joka on 
takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoit
teen perusteella vastuussa valmistamassaan ra
kennuksessa, sillassa, laiturissa, tiessä, padossa 
tai niihin verrattavassa rakennelmassa, ilma
aluksessa, sellaisessa vesialuksessa, jonka run
gon suurin pituus on vähintään 10 metriä, tai 
suurehkossa koneyksikössä ilmenevistä virheel
lisyyksistä, saa vähentää verovuonna luovutta
mansa hyödykkeen takuukorjauksista odotet
tavissa olevia menoja vastaavan takuuvarauk
sen. 

Meno, jota vastaava takuuvaraus on vähen
netty 1 momentin nojalla, ei ole verotuksessa 
vähennyskelpoinen. Se osa takuuvarauksesta, 
joka ylittää takuukorjauksista syntyneiden me
nojen määrän, luetaan veronalaiseksi tuloksi 
sinä verovuonna, jona takuuaika on päättynyt. 

51§ 

Verovelvollisen ottaessa elinkeinotulolähtee
seen kuuluvasta metsästään puutavaraa elinkei
notoiminnan käyttöön puutavaran arvoa ei 
lueta veronalaiseksi tuloksi eikä vähennyskel
poiseksi menoksi. Maatilatalouden tuloverolain 
mukaan verotettavasta metsästä otetun puuta
varan hankintamenoksi luetaan puutavaran 
kantoraha-arvo. 

51 a§ 
Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tuloläh

teestään toiseen tulolähteeseensä siirtämän ra
hoitus-, vaihto- ja sijoitusomaisuuden ve
ronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan omai
suuden alkuperäinen hankintameno tai sitä 
alempi todennäköinen luovutushinta ja käyttö
omaisuuden luovutushinnaksi hankintamenon 
verotuksessa poistamatta oleva osa. Verovel
vollisen omasta metsästään siirtämän puutava-

ran luovutushinnaksi katsotaan kuitenkin puu
tavaran käypä arvo. Omaisuuden ottamisesta 
verovelvollisen yksityistalouden käyttöön sää
detään 51 b §:ssä. 

Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elin
keinotoiminnan tulolähteeseensä siirtämän 
omaisuuden hankintamenoksi katsotaan han
kintamenon verotuksessa poistamatta oleva osa 
tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä ve
ronalaiseksi luovutushinnaksi luettava määrä. 
Verovelvollisen omistamastaan metsästä elin
keinotoimintaansa siirtämän puutavaran han
kintamenoksi katsotaan käypä arvo. 

Verovelvollisen yksityistaloudestaan elinkei
notoimintaansa siirtämien hyödykkeiden han
kintamenoksi katsotaan alkuperäinen hankin
tameno tai sitä alempi hyödykkeen todennäköi
nen luovutushinta siirtohetkellä. 

52§ 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Sulautuneen yhtei
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulau
iuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. 

53§ 
Jos kiinteistöä käytetään yksinomaan tai 

pääasiallisesti elinkeinotoimintaa välittömästi 
tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin, kuten 
tehdas-, työpaja-, liike- tai hallintotarkoituksiin 
taikka henkilökunnan asumis- tai sosiaalitar
koituksiin, kiinteistö kuuluu elinkeinotoimin
nan tulolähteeseen. 

61 § 
Yhteisön verotuksessa katsotaan vähennys

kelpoiseksi menoksi puolet 1.1.1969-31.12.1988 
välisenä aikana rekisteriin ilmoitetun osakeyh
tiön tai osuuskunnan osakkailta tai jäseniltä 
peritylle osake- tai osuuspääomalle tai sanot
tuna aikana rekisteriin ilmoitetun säästöpankin 
tai osuuspankin lisärahastosijoitukselle taikka 
sanottuna aikana rekisteriin merkitylle tai ker
tyneelle maksulliselle osake- tai osuuspääoman 
korotukselle taikka lisärahastosijoitukselle re
kisteröimis- tai maksuvuodelta ja viideltä sitä 
seuraavalta vuodelta jaettavaksi päätetyn osin
gon tai osuuspääoman taikka lisärahastosijoi
tuksen koron määrästä, ei kuitenkaan yhtenä 
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verovuotena enempää kuin 20 prosenttia osak
keista tai osuuksista osakeyhtiöön tai osuus
kuntaan maksetulle osake- tai osuuspääomalle 
tai säästöpankkiin tai osuuspankkiin maksetul
le lisärahastosijoitukselle. Mikäli uudelle osake
tai osuuspääomalle tai lisärahastosijoitukselle 
on päätetty maksaa suurempi osinko tai korko 
kuin muulle osake- tai osuuspääomalle tahi 
lisärahastosijoitukselle ja jaon voidaan olettaa 
tapahtuneen verotuksen välttämiseksi, vähen
nyskelpoiseksi menoksi katsotaan puolet pie
nimmän osinko- tai korkoprosentin mukaisesta 
osingosta tai korosta. 

----
1. Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 1993. Lakia sovelletaan ensim
mäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa 
verotuksessa jäljempänä säädetyin poikkeuk
sin. 

2. Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin 
käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja 
osakkeiden kauppoihin ja muihin luovutuksiin 
sovelletaan lain voimaantullessa voimassa ollei
ta luovutushintojen veronalaisuutta ja hankin
tamenon vähennyskelpoisuutta koskevia sään
nöksiä. 

3. Jos verovelvollinen on verovuoden aikana 
ryhtynyt lukemaan hyödykkeen hankinta
menoon 14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta
valla myös kiinteitä menoja, tästä johtuva 
elinkeinotoiminnan tuloksen lisäys luetaan ve
rovelvollisen vaatiessa yhtä suurina vuotuisina 
erinä verovuoden ja kahden seuraavan vero
vuoden tuotoiksi edellyttäen, että verovelvolli
nen on tehnyt vastaavat kirjaukset kirjanpidos
saan. 

4. Lain 33 a §:n säännöstä sovelletaan sellais
ten vesialusten hankintamenon poistamiseen, 
jotka on hankittu verovuonna 1993 tai sen 
jälkeen. 

5. Poiketen siitä, mitä 26 §:ssä säädetään, 
verovuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa 
noudatetaan tämän lain voimaantullessa voi
massa olleita kurssivoittojen ja -tappioiden 
jaksottamista koskevia säännöksiä. 

6. Poiketen siitä, mitä 28 §:ssä säädetään 
vaihto-omaisuuden hankintamenon kuluksi lu
kemisesta, turvavarastolaissa (970/82) tarkoite
tun turvavaraston sekä tuontipolttoaineiden 
velvoitevarastointilaissa (303/83) ja lääkkeiden 
velvoitevarastointilaissa ( 402/84) tarkoitetun 
velvoitevaraston hankintamenosta on verovuo
den 1993 verotuksessa verovelvollisen vaatiessa 
kulua lisäksi enintään 30 prosenttia. 

7. Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleen lain nojalla hyväksyttyjen toimintavara
usten määrä luetaan verovuoden 1993 ve
ronalaiseksi tuloksi 46 a §:ssä ja jäljempänä 
säädetyin poikkeuksin. 

8. Muu kuin 46 a §:ssä tarkoitettu verovel
vollinen, talletuspankkeja sekä luotto-, vakuu
tus- ja eläkelaitoksia lukuun ottamatta, saa 
verovuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa 
vähentää tekemänsä toimintavarauksen. Vero
vuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomi
en toimintavarausten yhteismäärä ei saa kui
tenkaan ylittää 10 prosenttia tilikauden päät
tymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palk
kojen määrästä. Tämän säännöksen nojalla 
vähennettyjen toimintavarausten määrä luetaan 
verovuoden 1994 veronalaiseksi tuloksi. 

9. Verovelvollisella on oikeus verovuoden 
1993 verotuksessa vähentää siirtymävaraus, 
jonka enimmäismäärä on: 

a) 25 prosenttia verovuoden 1993 päättyessä 
olevan muun kuin b ja c kohdissa tarkoitetun 
vaihto-omaisuuden siitä hankintamenon osas
ta, jota ei 28 §:n 1 momentin säännösten 
perusteella ole luettava kuluksi, kuitenkin enin
tään verovuoden 1992 verotuksessa 28 §:n 2 
momentin vastaavan säännöksen nojalla vero
tuksessa vähennettäväksi hyväksytty määrä; 

b) 10 prosenttia verovuoden 1993 päättyessä 
vaihto-omaisuuteen kuuluvien: 

b 1) muiden arvopapereiden kuin asunto
osakeyhtiön ja muun sellaisen yhtiön osakkei
den, jotka oikeuttavat määrätyn huonetilan hal
lintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa sekä 

b2) sellaisten vakioitujen optioiden, jotka 
koskevat arvopapereita tai arvopapereiden hin
nan kehitystä kuvaavan tunnusluvun muutok
sen perusteella laskettavaa suoritusta, 

siitä hankintamenon osasta, jota ei 28 §:n 1 
momentin nojalla ole luettava kuluksi, kuiten
kin enintään verovuoden 1992 verotuksessa 
28 §:n 2 momentin vastaavan säännöksen no
jalla verotuksessa vähennettäväksi hyväksytty 
määrä; 

c) 75 prosenttia verovuoden 1993 päättyessä 
olevan turvavarastolaissa (970/82) tarkoitetun 
turvavaraston sekä tuontipolttoaineiden velvoi
tevarastointilaissa (303/83) ja lääkkeiden vel
voitevarastointilaissa ( 402/84) tarkoitetun vel
voitevaraston siitä hankintamenon osasta, jota 
ei 28 §:n 1 momentin säännösten nojalla ole 
luettava kuluksi, kuitenkin enintään verovuo
den 1992 verotuksessa 28 §:n 3 momentin sään-
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nöksen nojalla verotuksessa vähennettäväksi 
hyväksytty määrä, ellei 11 momentista muuta 
johdu. 

d) 5 prosenttia verovuoden 1993 päättyessä 
olevan sijoitusomaisuuden hankintamenon ja 
5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun arvonkorotuksen 
siitä osasta, jota ei 29 §:n nojalla ole luettava 
kuluksi, kuitenkin enintään verovuoden 1992 
verotuksessa 29 §:n 1 momentin viimeisen virk
keen nojalla vähennykseksi hyväksytty 
määrä; 

e) muilla kuin 46 a §:ssä tarkoitetuilla vero
velvollisilla 30 prosenttia verovuoden 1993 
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palk
kojen määrästä, kuitenkin enintään verovuo
den 1992 verotuksessa hyväksyttyjen toiminta
varausten yhteismäärä, ellei 12 momentista 
muuta johdu. 

10. Jos verovelvollisella ei ole päättynyt 
tilikautta verovuoden 1992 aikana, käytetään 9 
momentissa tarkoitettuina vertailuperusteina 
verovuoden 1992 sijasta verovuoden 1991 vas
taavia arvoja. 

11. Jos verovelvollinen on voimaantulosään
nöksen 6 momentin nojalla lukenut kuluksi 
enintään 30 prosenttia vaihto-omaisuuden han
kintamenosta verovuonna 1993, voimaantulo
säännöksen 9 momentin c kohdassa tarkoitetun 
siirtymävarauksen enimmäismäärä on kuiten
kin mainitussa kohdassa tarkoitettu enimmäis
määrä vähennettynä 6 momentin nojalla teh
dyn vähennyksen määrällä. Siirtymävaraukseen 
saadaan tällöin verovuonna 1994 lisäksi lukea 
verovuonna 1993 hyväksyttyä prosenttimäärää 
vastaava osuus turva- ja velvoitevaraston han
kintamenosta verovuonna 1994, kuitenkin 
enintään 6 momentin nojalla verovuonna 1993 
vähennettäväksi hyväksytty määrä. 

12. Jos verovelvollinen on voimaantulosään
nöksen 8 momentin nojalla muodostanut toi
mintavarauksen verovuoden 1993 verotuksessa, 
voimaantulosäännöksen 9 momentin e kohdas
sa tarkoitetun siirtymävarauksen enimmäis
määrä on kuitenkin mainitussa kohdassa tar
koitettu enimmäismäärä vähennettynä 8 mo
mentin nojalla vähennettäväksi hyväksyttyjen 
varausten määrällä. Siirtymävaraukseen saa
daan tällöin verovuonna 1994 lisäksi lukea 
verovuonna 1993 hyväksyttyjen varausten pro
senttimäärää vastaava osuus verovuoden 1994 
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palk
kojen määrästä, kuitenkin enintään 8 momen-

tin nojalla verovuonna 1993 vähennettäväksi 
hyväksyttyjen varausten määrä. 

13. Siirtymävaraus saadaan lukea tuloksi 
viimeistään verovuonna 1997 tai käyttää vero
velvollisen elinkeinotoiminnan välittömään 
käyttöön verovuosina 1994- 1997 hankittavan 
investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitetun käyttö
omaisuuden hankintamenojen ja mainitussa 
lainkohdassa tarkoitettujen muiden menojen 
kattamiseen siltä osin kuin menojen suoritta
misvelvollisuus on syntynyt verovuoden 1997 
loppuun mennessä. 

14. Meno tai sen osa, joka on katettu 
siirtymävarausta käyttäen, ei ole verotuksessa 
vähennyskelpoinen. Jos siirtymävaraus on käy
tetty käyttöomaisuuden hankintamenon tai 
muun sellaisen menon kattamiseen, joka vero
tuksessa vähennetään vuosittain tehtävin pois
toin, hyväksytään poistot hankintamenon tai 
muun edellä tarkoitetun menon ja siirtymäva
rauksesta sen kattamiseen käytetyn määrän 
erotuksesta. Verovelvollisen, joka on verovuo
den aikana käyttänyt siirtymävarausta, on an
nettava selvitys varauksen käyttämisestä. 

15. Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt siir
tymävarausta tai sitä ei ole luettu veronalaisek
si tuloksi viimeistään verovuonna 1997, luetaan 
käyttämättä tai tuloksi lukematta jätetty osa 
siirtymävarauksesta verovuoden 1997 ve
ronalaiseksi tuloksi. Jos verovelvollinen lopet
taa elinkeinotoimintansa, luetaan siirtymävara
us toiminnan lopettamisvuoden veronalaiseksi 
tuloksi. 

16. Ennen tämän lain voimaantuloa voimas
sa olleen 46 §:n 1 momentin säännöksen nojalla 
muodostetut luottotappiovaraukset luetaan ve
rovuoden 1993 veronalaiseksi tuloksi. 

17. Ennen tämän lain voimaantuloa voimas
sa olleiden säännösten nojalla muodostettujen 
jälleenhankintavarausten käyttämiseen ja ve
ronalaiseksi tuloksi lukemiseen sovelletaan tä
män lain voimaantullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

18. Ennen tämän lain voimaantuloa voimas
sa olleiden säännösten nojalla muodostettuihin 
takuuvarauksiin sovelletaan tämän lain voi
maantullessa voimassa olleita säännöksiä. 

19. Ennen vuotta 1993 hankitusta metsäta
louden käytössä olevasta käyttöomaisuudesta 
ja muista ennen verovuotta 1993 syntyneistä 
metsätalouden pitkävaikutteisista menoista 
saavat muut kuin metsätalouden puhtaan tulon 
perusteella verotettavat verovelvolliset vähen
tää: 
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a) verotuksessa poistamatta olevan osan ve
rovuonna 1991 tai sen jälkeen käyttöön otetun, 
metsän hoidossa ja hallinnossa käytetyn käyt
töomaisuuden hankintamenoista. Poistamatta 
olevaksi hankintamenon osaksi katsotaan käyt
töomaisuuden alkuperäinen hankintameno vä
hennettynä 25 prosentin poistamattomasta 

2. 

hankintamenosta tehdyllä poistolla kultakin 
vuodelta, joka on kulunut mainittujen hyödyk
keiden käyttöönottovuodesta; 

b) verotuksessa poistamatta olevan osan 
verovuonna 1991 tai sen jälkeen valmistuneen 
metsätien rakentamisesta ja metsän ojituksesta 
aiheutuneista menoista. 

Laki 
konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan konserniavustuksesta verotuksessa 21 päivänä marraskuuta 1986 annetun lain 

(825/86) 6 a §, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1249/889), sekä 
muutetaan 3 §:n 1 momentti sekä 6 § ja 7 §:n 3 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 

sekä 6 §ja 7 §:n 3 kohta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1234/88), seuraavasti: 

3§ 
Jos kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta 

(emoyhteisö) omistaa vähintään yhdeksän 
kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön 
tai osuuskunnan (tytäryhteisö) osakepääomas
ta tai osuuksista, emoyhteisö saa vähentää 
tytäryhteisölleen suorittamaosa konserniavus
tuksen veronalaisesta elinkeinotulosta. Suorite
tun konserniavustuksen määrä luetaan tytäryh
teisön veronalaiseksi elinkeinotuloksi. 

6§ 
Konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoi-

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1992 

minnan tulosta ennen konserniavustuksen vä
hentämistä. 

7§ 
Edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle 

konserniavustuksena on lisäksi: 

3) ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon 
verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu tal
letuspankki eikä luotto-, vakuutus- tai eläkelai
tos. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 1993. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 

5 321155G 
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Liite 

1. 
Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 

1 momentin 1 ja 1 a kohta, 28 §:n 3 momentti, 34 §:n 3 momentti, 44 §, 46 §:n 1 momentti ja 56 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 1 kohta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa 

(1339/89), 6 §:n 1 momentin 1 a kohta 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (661/89), 28 §:n 
3 momentti 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (819/86) ja 46 §:n 1 momentti 30 
päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1677/91), 

muutetaan 1, 2 ja 3 §, 5 §:n 1, 5 ja 6 kohta, 6 §:n 4 momentti, 8 §:n 2, 4, 8, 13 ja 14 kohta, 14 §:n 
1 momentti, 16 §:n 5 kohta, 17 §:n 2 kohta, 18 §:n 3 kohta, 26 §, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 
momentti, 30 §:n 4 momentti, 34 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 momentti, 43, 46 a, 47 ja 51 a §, 52 §:n 
4 momentti sekä 53 ja 61 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1983 annetulla lailla 
(71/83), 5 §:n 5 kohta mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa ja 6 kohta 23 
päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1001177), 6 §:n 4 momentti, 8 §:n 2 ja 4 kohta, 29 §:n 
1 momentti, 51 a §ja 52 §:n 4 momentti mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa, 
8 §:n 8 kohta 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (525171), 8 §:n 13 ja 14 kohta, 28 §:n 2 
momentti, 30 §:n 4 momentti ja 43 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, 
16 §:n 5 kohta ja 18 §:n 3 kohta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1164/90), 26 § 29 
päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1094176), 46 a § muutettuna 11 päivänä joulukuuta 
1981 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla (859/81 ja 1112/85), 47 §osittain muutettuna 
mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1977 annetulla lailla ja 61 § muutettuna 12 päivänä joulukuuta 
1986 annetulla lailla (901/86) ja mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a, 23 a ja 33 a sekä 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 
23 päivänä joulukuuta 1977, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 21 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla 
laeilla, uusi 7 kohta, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä 
kesäkuuta 1971, 23 päivänä joulukuuta 1977, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 29 päivänä 
joulukuuta 1989 annetuilla laeilla sekä 21 päivänä marraskuuta 1986 ja 28 päivänä joulukuuta 
1990 annetuilla laeilla ( 824/86 ja 1289/90), uusi 15 ja 16 kohta sekä uusi 2 ja 3 momentti, 18 §:ään, 
sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 21 päivänä tammikuuta 1983 ja 21 päivänä 
joulukuuta 1990 annetuilta laeilla~ uusi 2 momentti, 19 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 
päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, uusi 2 momentti ja 51 §:ään, sellaisena kuin se on 
mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1§ 
Elinkeinotoiminnan tulos vahvistetaan valti

on- ja kunnallisverotusta toimitettaessa tässä 
laissa säädetyllä tavalla. 

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja 
ammatti toimintaa. 

2§ 
Verovelvollisen kunkin tulolähteen tulos vah

vistetaan erikseen. 

Ehdotus 

1 § 
Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan tulovero

tusta toimitettaessa tässä laissa säädetyllä taval
la. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja 
ammattitoimintaa. 

2§ 
Verovelvollisen harjoittama liike- ja ammat

titoiminta muodostaa elinkeinotoiminnan tulo
lähteen. 
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Voimassa oleva laki 

Verovelvollisen harjoittama liiketoiminta 
muodostaa yhden tulolähteen. Jokainen itsenäi
nen ammatti muodostaa erillisen tulolähteen. 

3§ 
Verotusta toimitettaessa veronalaiset tulot ja 

vähennyskelpoiset menot jaksotetaan asian
omaisten verovuosien tuotoiksi ja kuluiksi. 
Tulolähteen tulos on verovuoden tuottojen ja 
kulujen erotus. 

5§ 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elin

keinotuloja ovat muun ohessa: 
1) vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta 

sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisis
ta ja aineettomista hyödykkeistä saadut luovu
tushinnat ja muut vastikkeet, 6 §:ssä säädetyin 
poikkeuksin, 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, sekä 
6) kotimaisten vakuutusyhtiöiden, keskinäis

ten vahinkovakuutusyhdistysten, avustuskasso
jen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutus
laitosten kirjanpidossaan tekemä sijoitusomai
suuden arvonkorotus. 

Ehdotus 

3§ 
Verotusta toimitettaessa veronalaiset tulot ja 

vähennyskelpoiset menot sekä muut jäljempänä 
säädetyt vähennyskelpoiset erät jaksotetaan 
asianomaisten verovuosien tuotoiksi ja kuluik
si. Elinkeinotoiminnan tulos on verovuoden 
tuottojen ja kulujen erotus. 

Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tulos ote
taan huomioon verovuoden tuloa laskettaessa 
tuloverolaissa ( 1 ) säädetyllä tavalla. 

5§ 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elin

keinotuloja ovat muun ohessa: 
1) vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta 

sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisis
ta ja aineettomista hyödykkeistä saadut luovu
tushinnat ja muut vastikkeet, 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, 
6) kotimaisten vakuutusyhtiöiden, keskinäis

ten vahinkovakuutusyhdistysten, avustuskasso
jen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutus
laitosten kirjanpidossaan tekemä sijoitusomai
suuden arvonkorotus, sekä 
. 7) puutavaran sekä runkopuun hakkuuoikeu

den luovutuksesta saatu tulo. 

5 a § 
Veronalaisia ovat myös seuraavat oikaisuerät: 
1) rahoitusomaisuudesta 17 §:n 2 kohdan 

nojalla tehtyä vähennystä vastaava määrä, siltä 
osin kuin omaisuuden käypä arvo verovuoden 
päättyessä on sen vähentämättä olevaa arvoa 
suurempi; 

2) vaihto-omaisuuden hankintamenosta 28 §:n 
1 momentin nojalla tehtyä vähennystä vastaava 
määrä, siltä osin kuin hyödykkeen todennäköi
nen hankintameno tai luovutushinta verovuoden 
päättyessä ylittää sen jäljellä olevan hankinta
menon; 

3) sijoitusomaisuuden hankintamenosta 29 §:n 
1 momentin nojalla tehtyä vähennystä vastaava 
määrä, siltä osin kuin hyödykkeen todennäköi
nen hankintameno tai luovutushinta verovuoden 
päättyessä ylittää sen jäljellä olevan hankinta
menon; 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

4) käyttöomaisuuden hankintamenosta 42 §:n 
1 momentin nojalla tehtyä poistoa vastaava 
määrä, siltä osin kuin omaisuuden käypä arvo 
verovuoden päättyessä on sen poistamatta olevaa 
hankintamenoa olennaisesti suurempi. 

6§ 
Veronalaista tuloa eivät ole: 

1) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuuluvista (kumotaan) 
kiinteistöistä ja arvopapereista saaduista luovu-
tushinnoista tai muista vastikkeista, josverovel-
vollinen on omistanut kiinteistön vähintään JO ja 
arvopaperin vähintään 5 vuotta, kuitenkin niin, 
että palautuva, verotuksessa arvopaperin hankin-
tamenosta aikaisemmin 42 §:n 1 momentin pe-
rusteella hyväksytty poisto samoin kuin 43 §:n 
perusteella osakkeiden hankintamenosta vähen-
netty määrä ovat veronalaista tuloa 5 vuoden 
määräajan jälkeenkin, 

1 a) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu- (kumotaan) 
vasta kiinteistöstä, jota verovelvollinen ei ole 
hankkinut ilmeisesti keinottelutarkoituksessa, 
saadustaluovutushinnasta tai muusta vastikkees-
ta, jos kiinteistö on luovutettu kiinteänomaisuu-
den ja erityisten oikeuksien lunastuksesta anne-
tun lain ( 603177) mukaisella menettelyllä tai 
muulla siihen rinnastettavalla menettelyllä tai jos 
kiinteistö ilman, että edellä tarkoitettuun menet-
telyyn on ryhdytty, tai menettelyn alettua on 
kaupoin tai muutoin vapaaehtoisesti luovutettu 
sellaiseen tarkoitukseen, johon vastaanottajalla 
on oikeus lunastaa kiinteätä omaisuutta tai 
saada sen pysyvä käyttöoikeus mainitulla menet-
te/yllä, tai jos verovelvollinen vesistön patoamis-
ta tai säännöstelyä varten on vapaaehtoisesti 
luovuttanut kiinteistön mainituista toimenpiteistä 
hyötyä saavalle voimalaitoksen omistajalle sel-
laiseen tarkoitukseen, johon valtiolle on annettu 
lunastusoikeus, 

Luovutuksena ei pidetä osakeyhtiölain 
(734178) 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelka
kirjan vaihtamista yhtiön osakkeisiin eikä siinä 
mainittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden 
merkintäoikeuden käyttämistä. Tällaista osa
ketta luovutettaessa 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu omistusaika lasketaan vaihtovelkakir
jan tai osakkeiden merkintäoikeuden saannosta. 

Luovutuksena ei pidetä osakeyhtiölain 
(734178) 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelka
kirjan vaihtamista yhtiön osakkeisiin eikä siinä 
mainittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden 
merkintäoikeuden käyttämistä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

8§ 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia 

menoja ovat muun ohessa: 

2) käyttöomaisuuden hankintamenot, kuiten
kin niin, että jos omaisuudesta saatu luovutus
hinta on 6 §:n 1 momentin 1 tai 1 a kohdan 
nojalla vain osittain veronalainen, vähennyskel
poista on arvopaperin hankintamenosta ja 
muun omaisuuden hankintamenon poistamatta 
olevasta osasta vain luovutushinnan veronalai
nen määrä ja koko luovutushinnan ylittävän 
osan määrä. Jos verovelvollinen on saanut 
hyödykkeen hankkimiseen avustusta julkiselta 
yhdyskunnalta tai jos joku muu on elinkeino
toiminnassaan osallistunut hankintamenon 
suorittamiseen, vähennyskelpoiseen hankinta
menoon ei lueta avustusta tai toisen osuutta 
vastaavaa osaa hankintamenosta, 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa 
eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorva
us- tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja 
etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja 
muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, että 
maksut työnantajan perustarnalle itsenäiselle 
eläkelaitokselle tai eläkesäätiölle ovat vähen
nyskelpoisia vain siihen määrään asti, joka 
vakuutusteknillisten perusteiden mukaan tarvi
taan säätiön tai laitoksen eläke- tai muista 
sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peit
tämiseen, 

8) liikkeen toimialaan sekä toiminnan laa
tuun ja laajuuteen nähden kohtuulliset edustus
menot sen mukaan kuin verohallitus tarkem
min määrää, 

13) ydinenergialain (990/87) mukainen ydin
jätehuoltomaksu sekä 

14) henkilöstörahastolaissa (814/89) tarkoi
tettu voittopalkkioerä. 

2) käyttöomaisuuden hankintamenot; jos 
verovelvollinen on saanut hyödykkeen 
hankkimiseen avustusta julkiselta 
yhdyskunnalta tai jos joku muu on 
elinkeinotoiminnassaan osallistunut 
hankintamenon suorittamiseen, 
vähennyskelpoiseen hankintamenoon ei 
kuitenkaan lueta avustusta tai toisen osuutta 
vastaavaa osaa hankintamenosta, 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa 
eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorva
us- tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja 
etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja 
muut sellaiset maksut 2 ja 3 momentissa sää
detyin poikkeuksin; maksut työnantajan perus
tarnalle itsenäiselle eläkelaitokselle tai eläkesää
tiölle ovat vähennyskelpoisia kuitenkin vain 
siihen määrään asti, joka vakuutusteknisten 
perusteiden mukaan tarvitaan säätiön tai lai
toksen eläke- tai muista sellaisista sitoumuksis
ta johtuvan vastuun peittämiseen, 

8) 50 prosenttia edustusmenojen määrästä, 

! 3) ydinenergialain (990/87) mukainen ydin
jätehuoltomaksu, 

14) henkilöstörahastolaissa (814/89) tarkoi
tettu voittopalkkioerä, 

15) kiinteistöverolain ( 65419 2) nojalla suori
tettava kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu 
elinkeinotoiminnan käytössä olevaan kiinteis
töön, sekä 

16) metsän uudistamiseen sekä puun kasva
tukseen ja korjuuseen liittyvät menot. 

Avoimen yhtiön yhtiömiehelle ja kommandiit-
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14§ 
Vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden han

kintameno on hyödykkeen hankinnasta ja val
mistuksesta johtuneitten välittömien menojen 
määrä. 

Ehdotus 

tiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle sekä sel
laiselle osakeyhtiön osakkaalle, jota ei työnteki
jäin eläkelain (395/61) 2 §:n 6 momentin mu
kaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa työ
suhteessa olevana, otetusta vapaaehtoisesta elä
kevakuutuksesta suoritetut vakuutusmaksut ovat 
vähennyskelpoisia samoin rajoituksin kuin tulo
verolain 96 §:ssä säädetään verovelvollisen oi
keudesta vähentää itselleen ottamansa eläkeva
kuutuksen maksuja. 

Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutusmak
sut ovat vähennyskelpoisia ainoastaan silloin, 
kun vakuutuksen edunsaajana on vakuutettu 
työntekijä tai hänen tuloverolain 34 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetut omaisensa. 

14§ 
Vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden han

kintameno on hyödykkeen hankinnasta ja val
mistuksesta johtuneiden muuttuvien menojen 
määrä. Jos verovelvollinen on kirjanpitolain 
13 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luke
nut hankintamenoon myös kiinteitä menoja, han
kintamenoon luetaan muuttuvien menojen lisäksi 
mainitussa säännöksessä tarkoitettu osuus kiin
teistä menoista. 

16 § 
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä joh

tuneita menoja eivät ole: 

5) pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksus
ta annetussa laissa (1061188) tarkoitettu raken
nusmaamaksu. 

5) sakot eivätkä pysäköintivirhemaksut, yli
kuormamaksut tai muut vastaavat rangaistus
luonteiset maksuseuraamukset. 

17 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia 

menetyksiä ovat muun ohessa: 

2) rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut 
arvonalenemiset. 

2) myyntisaamisten arvonalenemiset sekä 
muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut 
arvonalenemiset. 

18 § 
Vähennyskelpoisia ovat myös: 

3) elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta 
aiheutuneet indeksi- ja kurssitappiot. 

3) elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta 
tai saamisesta aiheutuneet indeksi- ja kurssitap
piot, 

Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei kuitenkaan 
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26§ 
Elinkeinotoiminnasta johtuneiden velkojen 

indeksi- ja kurssitappiot vähennetään sen vero
vuoden kuluna, jonka aikana ulkomaanrahan 
kurssi taikka hinta- tai kustannusindeksi taikka 
muu vertailuperuste on muuttunut, tai verovel
vollisen niin vaatiessa myöhempien verovuosien 
kuluna, kuitenkin niin, että sanotut tappiot on 
vähennettävä viimeistään sen verovuoden tulosta, 
jona tappiota vastaava summa on suoritettu. 

Ehdotus 

pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityises
tä liikkeestä tai ammatista taikka elinkeinoyh
tymästä eri vuosina nostettujen yksityisottojen 
johdosta syntynyttä negatiivista oman pääoman 
jäännöstä kerrottuna tuloverolain 41 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetulla korkoprosentilla. Negatii
vinen jäännös lasketaan siten, että verovuoden 
taseen osoittamasta negatiivisen oman pääoman 
määrästä vähennetään syntyneet tappiot, joiden 
kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja, ja 
siihen lisätään tehdyt arvonkorotukset sekä kom
mandiittiyhtiöissä äänettömien yhtiömiesten pää
omapanokset. 

19 § 

Jos verovelvollinen on kirjanpidossaan kirjan
nut pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta 
syntyvän tulon tuotoksi kirjanpitolain 16 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla valmistusasteen 
perusteella, mainitussa säännöksessä tarkoitettu 
tulo luetaan verovuoden tuotoksi. 

23a§ 
Edellä 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi

tettu valtion tai valtion vakuusrahaston tekemäl
le pääomansijoitukselle maksettu korko on sen 
verovuoden kulua, jolta se suoritetaan. 

26§ 
Elinkeinotoiminnasta johtuneiden velkojen ja 

saamisten indeksi- ja kurssivoitot luetaan sen 
verovuoden tuotoksi ja indeksi- ja kurssitappiot 
vähennetään sen verovuoden kuluna, jonka 
aikana ulkomaanrahan kurssi tai hinta- tai 
kustannusindeksin arvo taikka muu vertailupe
ruste on muuttunut. 

28 § 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä 
vaatiessa lisäksi enintään 25 prosenttia vaihto
omaisuuden siitä hankintamenon osasta, jota ei 
1 momentin säännösten perusteella ole katsottu 
kuluksi. Poiketen siitä, mitä edellä on säädetty 
enimmäisprosenttimääristä, verovuoden kulua 
on enintään 10 prosenttia 

1) muiden arvopapereiden hankintamenosta 
kuin asunto-osakeyhtiön ja muun sellaisen yh
tiön osakkeiden hankintamenosta, jotka oike-

Jos pitkän valmistusajan vaativasta suorittees
ta saatu tulo on luettu 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla verovuoden tuotoksi, vastaa
va osa hyödykkeen hankintamenosta vähenne
tään verovuoden kuluna. 
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uttavat määrätyn huonetilan hallintaan yhtiön 
omistamassa rakennuksessa, sekä 

2) sellaisten vakioitujen optioiden hankinta
menosta, jotka koskevat arvopapereita tai ar
vopapereiden hinnan kehitystä kuvaavan tun
nusluvun muutoksen perusteella laskettavaa 
suoritusta. 

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa on säädetty 
enimmäisprosenttimliäristä, on turvavarastolais
sa (970182) tarkoitetun turvavaraston sekä tuon
tipolttoaineiden velvoitevarastointilaissa ( 303/ 
83) ja lälikkeiden velvoitevarastointilaissa 
( 402/84) tarkoitetun velvoitevaraston hankinta
menosta verovuoden kulua enintälin 75 prosent
tia. 

29 § 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Raha-, vakuutus- ja elä
kelaitoksella verovuoden päättyessä olevan si
joitusomaisuuden hankintamenosta ja edellä 
mainitusta arvonkorotuksesta on verovuoden 
kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan 
sijoitusomaisuuden hankintaan verovuoden 
päättyessä todennäköisesti tarvittavan hankin
tamenon tai siitä samana ajankohtana toden
näköisesti saatavan luovutushinnan. Verovel
vollisen sitä vaatiessa on verovuoden kulua lisäk
si enintään 5 prosenttia siitli hankintamenon ja 
edellä mainitun arvonkorotuksen osasta, jota ei 
edellä tässä pykälässä olevien säännösten perus
teella ole katsottu kuluksi. 

Ehdotus 

(3 mom. kumotaan) 

29 § 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Verovuoden päättyessä 
olevan sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja 
edellä mainitusta arvonkorotuksesta on vero
vuoden kulua kuitenkin se osa, joka ylittää 
vastaavan sijoitusomaisuuden hankintaan vero
vuoden päättyessä todennäköisesti tarvittavan 
hankintamenon tai siitä samana ajankohtana 
todennäköisesti saatavan luovutushinnan. 

30§ 

Menojäännöstä laskettaessa vähentämättä 
jäänyt osa irtaimesta käyttöomaisuudesta vero
vuoden aikana saaduista luovutushinnoista ja 
muista vastikkeista katsotaan verovuoden ve
ronalaiseksi tuotoksi 43 §:ssä säädetyin poik
keuksin. 

Menojäännöstä laskettaessa vähentämättä 
jäänyt osa irtaimesta käyttöomaisuudesta vero
vuoden aikana saaduista luovutushinnoista ja 
muista vastikkeista katsotaan verovuoden ve
ronalaiseksi tuotoksi. Tulipalon tai muun vahin
kotapahtuman johdosta saatuun vakuutuskorva
ukseen tai muuhun vastikkeeseen sovelletaan 
kuitenkin, mitä 43 §:ssli sliädetlilin. 

33 a§ 
Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, muun 

kuin elinkeinotoiminnan välittömässä käytössä 
olevan vesialuksen hankintameno vähennetään 
enintään 10 prosentin vuotuisin poistoin. 
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34§ 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään: 

1) 10 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on puinen myymälä, 
varasto-, tehdas-, työpaja-, talous-, voima-ase
ma- tai muu niihin verrattava rakennus, 

2) 9 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on kivinen myymälä-, 
varasto-, tehdas-, työpaja, talous-, voima-asema
tai muu niihin verrattava rakennus taikka tällai
seen tarkoitukseen käytettävä kalliosuoja tai 
nestemäisten polttoaineiden kalliovarasto, 

3) 6 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on puinen asuin-, toi
misto- tai muu niihin verrattava rakennus, 

4) 5 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on kivinen asuin-, toimis
to- tai muu niihin verrattava rakennus, 

5) 20 prosenttia polttoainesäiliöiden, hap
posäiliöiden ja muiden sellaisten metallista tai 
muusta siihen verrattavasta aineesta rakennet
tujen varasto- ja muiden rakenneimien poista
mattomasta hankintamenosta, 

6) 20 prosenttia puusta tai siihen verratta
vasta aineesta rakennettujen kevyiden raken
neimien poistamattomasta henkintamenosta, 
sekä 

7) 20 prosenttia sellaisen rakennuksen tai 
rakennelman taikka rakennuksen tai rakennel
man osan poistamattomasta hankintamenosta, 
jota käytetään yksinomaan liiketoiminnan edis
tamiseen tähtäävässä tutkimustoiminnassa. 

Mikäli rakennus tai rakennelma ei ole puinen 
eikä kivinen, se luetaan siihen ryhmään, jota se 
kestävyydeltään lähinnä vastaa. 

42§ 
Jos verovelvollinen osoittaa, että arvopape

reiden tai muun kulumattoman käyttöomaisuu
den kuin maa-alueen käypä arvo on verovuo
den päättyessä sen hankintamenoa tai tämän 
säännöksen perusteella aikaisemmin tehdyillä 
poistoilla vähennettyä hankintamenoa olennai
sesti pienempi, saadaan hankintamenosta tehdä 
sellainen poisto, joka alentaa poistamatta ole-

6 32II55G 

Verovuoden poiston suuruus saa olla enin
tään: 

1) 7 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on myymälä-, varasto-, 
tehdas-, työpaja-, talous-, voima-asema- tai 
muu niihin verrattava rakennus, 

2) 4 prosenttia poistamattomasta hankinta
menosta, jos rakennus on asuin-, toimisto- tai 
muu niihin verrattava rakennus, 

3) 20 prosenttia polttoainesäiliöiden, hap
posäiliöiden ja muiden sellaisten metallista tai 
muusta siihen verrattavasta aineesta rakennet
tujen varasto- ja muiden rakenneimien poista
mattomasta hankintamenosta, 

4) 20 prosenttia puusta tai siihen verratta
vasta aineesta rakennettujen kevyiden raken
neimien poistamattomasta hankintamenosta, 
sekä 

5) 20 prosenttia sellaisen rakennuksen tai 
rakennelman taikka rakennuksen tai rakennel
man osan poistamattomasta hankintamenosta, 
jota käytetään yksinomaan liiketoiminnan edis
tamiseen tähtäävässä tutkimustoiminnassa. 

42§ 
Jos verovelvollinen osoittaa, että arvopape

reiden tai muun kulumattoman käyttöomaisuu
den kuin maa-alueen käypä arvo on verovuo
den päättyessä sen hankintamenoa tai tämän 
säännöksen perusteella aikaisemmin tehdyillä 
poistoilla vähennettyä hankintamenoa olennai
sesti ja pysyvästi alempi, saadaan hankinta
menosta tehdä sellainen poisto, joka alentaa 
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vanhankintamenon osan käyvän arvon suurui
seksi. 

43§ 
Verovelvollisen vaatimuksesta vähennetään 

30 §:ssä tarkoitettua menojäännöstä laskettaes
sa vähentämättä jäänyt erä sekä 33 §:n 1 
momentin 2 kohdassa ja 34, 36, 37, 38 ja 
39 §:ssä tarkoitetusta käyttöomaisuudesta tai 
verovelvollisen käytössä olevien toimitilojen hal
lintaan oikeuttavista osakkeista saatu ve
ronalainen luovutushinta tai muu vastike, pois
tamatonta hankintamenoa vastaavaa osaa lu
kuun ottamatta, verovuonna käyttöön otetun 
kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenosta 
tai kuntoon saattamisesta johtuneista menoista. 

Verovelvollisen vaatimuksesta vähennetään 
pääasiallisesti verovelvollisen toimitilana käyte
tystä rakennuksesta tai verovelvollisen toimiti
lojen hallintaan oikeuttavista osakkeista saatu 
veronalainen luovutushinta tai muu vastike, 
poistamatonta hankintamenoa vastaavaa osaa 
lukuun ottamatta, sellaisten osakkeiden, jotka 
oikeuttavat verovelvollisen toimitilojen hallin
taan, hankinnasta ja tilojen kuntoon saattami
sesta aiheutuneista menoista. 

Jos verovelvollinen jatkaa elinkeinotoimin
taansa ja tekee todennäköiseksi aikovansa 
hankkia tai korjata kuluvaa käyttöomaisuutta, 
tuloutetaan 1 momentissa tarkoitetusta mää
rästä, jota ei ole verovuonna vähennetty 1 tai 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla, kirjanpidossa 
tehty kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhan
kintavaraus vähentämällä se viimeistään kol
mantena verovuotena käyttöön otetun kuluvan 
käyttöomaisuuden hankintamenosta tai kun
toon saattamisesta johtuneista menoista. 

Jos verovelvollinen jatkaa elinkeinotoimin
taansa ja tekee todennäköiseksi aikovansa 
hankkia tai korjata käyttöomaisuutta, tuloute
taan 2 momentissa tarkoitetusta määrästä, jota 
ei ole verovuonna vähennetty 1 tai 2 momen
tissa tarkoitetulla tavalla, kirjanpidossa tehty 
toimitilan jälleenhankintavaraus vähentämällä 
se viimeistään kolmantena verovuotena käyt
töön otetun 1 tai 2 momentissa tarkoitetun 
käyttöomaisuuden hankintamenosta tai kun
toon saattamisesta johtuneista menoista. 

Ehdotus 

poistamatta olevan hankintamenon osan käy
vän arvon suuruiseksi. 

43 § 
Jos käyttöomaisuus tuhoutuu tai vahingoittuu 

tulipalon tai muun vahinkotapahtuman johdosta, 
vähennetään 30 §:ssä tarkoitettua menojäännös
tä laskettaessa vähentämättä jäänyt osa sekä 
33 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 34, 36 ja 
39 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttöomaisuu
desta saatu vakuutuskorvaus tai muu vastike, 
poistamatonta hankintamenoa vastaavaa osaa 
lukuunottamatta, verovuonna tai kahtena seuraa
vana verovuonna verovelvollisen käyttöön otta
man kuluvan käyttöomaisuuden tai toimitilojen 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta
menosta tai omaisuuden kuntoon saattamisesta 
johtuvista menoista (kuluvan käyttöomaisuuden 
jälleenhankintavaraus). 

Jos verovelvollinen luovuttaa toimitiloinaan 
käyttämänsä rakennuksen tai toimitilojen hallin
taan oikeuttavat osakkeet, vähennetään saatu 
luovutushinta, poistamatonta hankintamenoa 
vastaavaa osaa lukuun ottamatta, verovuonna tai 
kahtena seuraavana verovuonna käyttöön otetun 
verovelvollisen toimitilarakennuksen tai toimiti
lojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankin
tamenosta tai tällaisten tilojen kuntoon saatta
misesta johtuvista menoista ( toimitilan jälleen
hankintavaraus). 

Jälleenhankintavaraus muodostetaan verovel
vollisen vaatimuksesta. Edellytyksenäjälleenhan
kintavarauksen muodostamiselle on, että verovel
vollinen jatkaa elinkeinotoimintaansa ja on teh
nyt vastaavan varauksen kirjanpidossaan. 

Jos luovutushintaa tai muuta vastiketta taikka 
sen osaa ei ole 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla vähennetty, luetaan vähentämättä jäänyt 
määrä 20 prosentilla korotettuna sen verovuoden 
veronalaiseksi tuloksi, jonka aikana vähentämi
sen olisi viimeistään tullut tapahtua. 
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Jos varauksia ei ole edellä tarkoitetulla ta
valla käytetty, ne luetaan sen verovuoden 
veronalaiseksi tuloksi, jonka aikana ne olisi 
viimeistään ollut käyttöomaisuuden hankinta
menosta vähennettävä. Sen läänin lääninvero
virasto, jonka alueella verovelvollisen kotipaik
ka on, voi kuitenkin myöntää verovelvollisen 
hakemuksesta erityisistä syistä pidennyksen 
edellä tarkoitettuun määräaikaan. 

44§ 
Valtioneuvosto voi määräämillään ehdoilla eri

tyisistä syistä myöntää verovelvolliselle oikeuden 
tehdä määrävuosina valtionverotuksessa 34, 36, 
37 ja 39 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden 
hankintamenosta säännönmukaista suuremmat 
poistot. 

46§ 
Verovelvollinen, talletuspankkia sekä luotto-, 

vakuutus- ja eläkelaitoksia lukuunottamatta, saa 
vähentää verovuonna tekemänsä luottotappiova
rauksen, jos luottotappiovarausten yhteismäärä 
ei ylitä 2 prosenttia liikesaamisten yhteismääräs
tä tai verovelvollisen toteennäyttämöä sitä suu
rempaa todennäköistä luottotappion vaaraa. 

46 a§ 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja eläkelai

toksia lukuun ottmatta, saa vähentää vero
vuonna tekemänsä toimintavarauksen, kuiten
kin niin, että verovuonna ja aikaisemmin teh
tyjen purkamattomien toimintavarausten yh
teismäärä ei saa ylittää 30 prosenttia tilikauden 
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätysten alaisten palk
kojen määrästä. 

Se osa toimintavarausten määrästä, joka 
ylittää 1 momentissa tarkoitetun toimintavara
usten enimmäismäärän, on tuloutettava sinä 
verovuonna, jona enimmäismäärä on ylitetty. 
Jos verovelvollinen lopettaa toimintansa, lue
taan toimintavaraukset lopettamisvuoden ve
ronalaiseksi tuloksi. 

Ehdotus 

Sen läänin lääninverovirasto, jonka alueella 
verovelvollisen kotipaikka on, voi verovelvolli
sen hakemuksesta erityisistä syistä pidentää 1 
ja 2 momentissa tarkoitettua määräaikaa enin
tään kolmella vuodella. Jos luovutushintaa tai 
muuta vastiketta tai sen osaa ei ole vähennetty 
pidennetyn määräajan kuluessakaan, luetaan vä
hentämättä jäänyt määrä 40 prosentilla korotet
tuna sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, 
jonka aikana vähentämisen olisi viimeistään 
tullut tapahtua. 

(44 § kumotaan) 

(1 mom. kumotaan) 

46a§ 
Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja se

kä yhtymä ja kuolinpesä, jonka osakkaina on 
ainoastaan luonnollisia henkilöitä, saa vähentää 
verovuonna tekemänsä toimintavarauksen. Ve
rovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamatto
mien toimintavarausten yhteismäärä ei kuiten
kaan saa ylittää 30 prosenttia tilikauden päät
tymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palk
kojen määrästä. 

Se osa toimintavarausten määrästä, joka 
ylittää 1 momentissa tarkoitetun toimintavara
usten enimmäismäärän, luetaan sen verovuoden 
veronalaiseksi tuloksi, jona enimmäismäärä on 
ylitetty. 

Jos verovelvollinen lopettaa elinkeinotoimin
tansa, jos yhtymä tai kuolinpesä ei täytä enää 1 
momentissa säädettyö edellytystä, jos yhtymä 
muutetaan yhteisöksi, taikka liikkeen tai amma
tin harjoittamista taikka yhtymän tai kuolinpe
sän harjoittamaa elinkeinotoimintaa jatketaan 
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47 § 
Rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteolli

suusliikettä harjoittava verovelvollinen, joka on 
takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoit
teen perusteella vastuussa valmistamassaan ra
kennuksessa, sillassa, laiturissa, tiessä, padossa 
tai niihin verrattavassa rakennelmassa, ilma
aluksessa, sellaisessa vesialuksessa, jonka run
gon suurin pituus on vähintään 10 metriä, tai 
suurehkossa koneyksikössä ilmenevistä virheel
lisyyksistä, saa vähentää sinä verovuonna, jona 
hän on luovuttanut työnsä tuloksen tilaajalle, 
tekemänsä takuuvarauksen, joka ei ylitä 3 
prosenttia urakkahinnasta tai verovelvollisen 
toteennäyHämää sitä suurempaa todennäköis
ten takuukorjausmenojen määrää. 

Takuuvaraus, jota ei ole käytetty työn tulok
sessa ilmenneiden virheellisyyksien korjaus- tai 
muiden sellaisten menojen kattamiseen, on 
tuloutettava sinä verovuonna, jona takuuaika 
on päättynyt. 

Ehdotus 

tuloverolain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla osake
yhtiön muodossa, toimintavaraukset luetaan sen 
verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona toiminta 
on päättynyt tai muu tässä momentissa tarkoi
tettu muutos on tapahtunut. 

47 § 
Rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteolli

suusliikettä harjoittava verovelvollinen, joka on 
takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoit
teen perusteella vastuussa valmistamassaan ra
kennuksessa, si/lassa, laiturissa, tiessä, padassa 
tai niihin verrattavassa rakenne/massa, ilma
aluksessa, sellaisessa vesialuksessa, jonka rungon 
suurin pituus on vähintään JO metriä, tai suu
rehkossa koneyksikössä ilmenevistä virheelli
syyksistä, saa vähentää verovuonna luovutta
mansa hyödykkeen takuukorjauksista odotetta
vissa olevia menoja vastaavan takuuvarauksen. 

Meno, jota vastaava takuuvaraus on vähennet
ty 1 momentin nojalla, ei ole verotuksessa 
vähennyskelpoinen. Se osa takuuvarauksesta, jo
ka ylittää takuukorjauksista syntyneiden meno
jen määrän, luetaan veronalaiseksi tuloksi sinä 
verovuonna, jona takuuaika on päättynyt. 

51§ 

51 a § 
Verovelvollisen elinkeinotulolähteestä toiseen 

tulolähteeseensä siirtämän rahoitus-, vaihto- ja 
sijoitusomaisuuden veronalaiseksi luovutushin
naksi katsotaan omaisuuden alkuperäinen han
kintameno tai sitä alempi todennäköinen luo
vutushinta ja käyttöomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi hankintamenon verotuksessa 
poistamatta oleva osa. Omaisuuden ottamisesta 
verovelvollisen yksityistalouteen säädetään 51 
b§:ssä. 

Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elin-

Verovelvollisen ottaessa elinkeinotulolähtee
seen kuuluvasta metsästään puutavaraa elinkei
notoiminnan käyttöön puutavaran arvoa ei lueta 
veronalaiseksi tuloksi eikä vähennyskelpoiseksi 
menoksi. Maatilatalouden tuloverolain mukaan 
verotettavasta metsästä otetun puutavaran han
kintamenoksi luetaan puutavaran kantoraha-ar
vo. 

51 a § 
Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tuloläh

teestään toiseen tulolähteeseensä siirtämän ra
hoitus-, vaihto- ja sijoitusomaisuuden ve
ronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan omai
suuden alkuperäinen hankintameno tai sitä 
alempi todennäköinen luovutushinta ja käyttö
omaisuuden luovutushinnaksi hankintamenon 
verotuksessa poistamatta oleva osa. Verovelvol
lisen omasta metsästään siirtämän puutavaran 
luovutushinnaksi katsotaan kuitenkin puutavaran 
käypä arvo. Omaisuuden ottamisesta verovel-
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keinotulolähteeseen siirtämän omaisuuden han
kintamenoksi katsotaan hankintamenon vero
tuksessa poistamatta oleva osa tai sitä korke
ampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luo
vutushinnaksi luettava määrä. Verovelvollisen 
yksityistaloudestaan siirtämien hyödykkeiden 
hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen han
kintameno tai sitä alempi hyödykkeen toden
näköinen luovutushinta siirtohetkellä. Maatila
taloudesta siirrettyjen tuotteiden hankinta
menoksi katsotaan tuotteiden todennäköinen luo
vutushinta siirtohetkellä. 

Ehdotus 

vollisen yksityistalouden käyttöön säädetään 51 
b §:ssä. 

Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elin, 
keinotoiminnan tulolähteeseensä siirtämän 
omaisuuden hankintamenoksi katsotaan han
kintamenon verotuksessa poistamatta oleva osa 
tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä ve
ronalaiseksi luovutushinnaksi luettava määrä. 
Verovelvollisen omistamostaan metsästä elinkei
notoimintaansa siirtämän puutavaran hankinta
menoksi katsotaan käypä arvo. 

Verovelvollisen yksityistaloudestaan elinkeino
toimintaansa siirtämien hyödykkeiden hankinta
menoksi katsotaan alkuperäinen hankintameno 
tai sitä alempi hyödykkeen todennäköinen luo
vutushinta siirtohetkellä. 

52§ 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Sulautuneen yhtei
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulau
tuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. Sulautu
misessa siirtynyttä omaisuutta luovutettaessa 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut omis
tusajat lasketaan sulautuneen yhteisön tai yhty
män saannosta. 

53§ 
Jos muuta kiinteistöä käytetään yksinomaan 

tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa välittö
mästi tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin, 
kuten tehdas-, työpaja-, liike- tai hallintotar
koituksiin taikka henkilökunnan asunto- tai 
sosiaalitarkoituksiin, kuuluu kiinteistö liikkeen 
tai ammatin muodostamaan tulolähteeseen. 
Kunnallisverotuksessa katsotaan kuitenkin 
kiinteistön arvioitua tuottoa vastaava osa tulo
lähteen tuloksesta kiinteistötuloksi ja verote
taan siinä kunnassa, missä kiinteistö sijaitsee. 

Maatilataloutta, jota harjoitetaan itsenäisen 
taloudellisen yksikön muodostavalio maatilalla, 
pidetään eri tulolähteenä. 

56§ 
Tässä laissa tarkoitettu verovelvollisen elinkei

notoiminnan tulos on otettava huomioon 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Sulautuneen yhtei
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulau
tuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. 

53§ 
Jos kiinteistöä käytetään yksinomaan tai 

pääasiallisesti elinkeinotoimintaa välittömästi 
tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin, kuten 
tehdas-, työpaja-, liike- tai hallintotarkoituksiin 
taikka henkilökunnan asumis- tai sosiaalitar
koituksiin, kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan 
tulo lähteeseen. 

(56§ kumotaan) 
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tulolähteen tulona verotuslaissa säädetyllä taval
la. 

Valtionverotuksessa saadaan toisen tuloläh
teen tappio vähentää toisen tulolähteen voitosta. 

61 § 
Poiketen siitä, mitä 18 §:n 4 kohdassa on 

säädetty, katsotaan 1.1.1969-31.12.1988 väli
senä aikana rekisteriin ilmoitetun osakeyhtiön 
tai osuuskunnan osakkailta tai jäseniltä peri
tylle osake- tai osuuspääomalle tai sanottuna 
aikana rekisteriin ilmoitetun säästöpankin tai 
osuuspankin lisärahastosijoitukselle taikka sa
nottuna aikana rekisteriin merkitylle tai kerty
neelle maksulliselle osake- tai osuuspääoman 
korotukselle taikka lisärahastosijoitukselle re
kisteröimis- tai maksuvuodelta ja viideltä sitä 
seuraavalta vuodelta jaettavaksi päätetyn osin
gon tai osuuspääoman taikka lisärahastosijoi
tuksen koron koko määrä valtionverotuksessa 
vähennyskelpoiseksi menoksi, ei kuitenkaan yh
tenä verovuotena enempää kuin 20 prosenttia 
osakkeista tai osuuksista osakeyhtiöön tai 
osuuskuntaan maksetulle osake- tai osuuspää
omalle tai säästöpankkiin tai osuuspankkiin 
maksetulle lisärahastosijoitukselle. Mikäli uu
delle osake- tai osuuspääomalle tai lisärahasto
sijoitukselle on päätetty jakaa suurempi osinko 
tai korko kuin muulle osake- tai osuuspääo
malle tahi lisärahastosijoitukselle ja jaon voi
daan olettaa tapahtuneen verotuksen välttämi
seksi, vähennetään tämän momentin perusteel
la vain pienimmän osinko- tai korkoprosentin 
mukainen osinko tai korko. 

Ehdotus 

61 § 
Yhteisön verotuksessa katsotaan vähennys

kelpoiseksi menoksi puolet 1.1.1969-
31.12.1988 välisenä aikana rekisteriin ilmoite
tun osakeyhtiön tai osuuskunnan osakkailta tai 
jäseniltä peritylle osake- tai osuuspääomalle tai 
sanottuna aikana rekisteriin ilmoitetun säästö
pankin tai osuuspankin lisärahastosijoitukselle 
taikka sanottuna aikana rekisteriin merkitylle 
tai kertyneelle maksulliselle osake- tai osuus
pääoman korotukselle taikka lisärahastosijoi
tukselle rekisteröimis- tai maksuvuodelta ja 
viideltä sitä seuraavalta vuodelta jaettavaksi 
päätetyn osingon tai osuuspääoman taikka 
lisärahastosijoituksen koron määrästä, ei kui
tenkaan yhtenä verovuotena enempää kuin 20 
prosenttia osakkeista tai osuuksista osakeyhti
öön tai osuuskuntaan maksetulle osake- tai 
osuuspääomalle tai säästöpankkiin tai osuus
pankkiin maksetulle lisärahastosijoitukselle. 
Mikäli uudelle osake- tai osuuspääomalle tai 
lisärahastosijoitukselle on päätetty maksaa suu
rempi osinko tai korko kuin muulle osake- tai 
osuuspääomalle tahi lisärahastosijoitukselle ja 
jaon voidaan olettaa tapahtuneen verotuksen 
välttämiseksi, vähennyskelpoiseksi menoksi kat
sotaan puolet pienimmän osinko- tai korkopro
sentin mukaisesta osingosta tai korosta. 

1. Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1993. Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa 
jäljempänä säädetyin poikkeuksin. 

2. Ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin 
käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja 
osakkeiden kauppoihin ja muihin luovutuksiin 
sovelletaan lain voimaantullessa voimassa olleita 
luovutushintojen veronalaisuutta ja hankintame
non vähennyskelpoisuutta koskevia säännöksiä. 

3. Jos verovelvollinen on verovuoden aikana 
ryhtynyt lukemaan hyödykkeen hankintamenoon 
14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla myös 
kiinteitä menoja, tästä johtuva elinkeinotoimin
nan tuloksen lisäys luetaan verovelvollisen vaa
tiessa yhtä suurina vuotuisina erinä verovuoden 
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ja kahden seuraavan verovuoden tuotoiksi edel
lyttäen, että verovelvollinen on tehnyt vastaavat 
kirjaukset kirjanpidossaan. 

4. Lain 33 a §:n säännöstä sovelletaan sellais
ten vesialusten hankintamenon poistamiseen, jot
ka on hankittu verovuonna 1993 tai sen jälkeen. 

5. Poiketen siitä, mitä 26 §:ssä säädetään, 
verovuodelta 1993 toimiteltavassa verotuksessa 
noudatetaan tämän lain voimaantullessa voimas
sa olleita kurssivoittojen ja -tappioiden jaksotto
mista koskevia säännöksiä. 

6. Poiketen siitä, mitä 28 §:ssä säädetään 
vaihto-omaisuuden hankintamenon kuluksi luke
misesta, turvavarastolaissa (970/82) tarkoitetun 
turvavaraston sekä tuontipolttoaineiden velvoite
varastointilaissa (303183) ja lääkkeiden velvoi
tevarastointilaissa ( 402184) tarkoitetun velvoite
varaston hankintamenosta on verovuoden 1993 
verotuksessa verovelvollisen vaatiessa kulua li
säksi enintään 30 prosenttia. 

7. Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleen lain nojalla hyväksyttyjen toimintavaraus
ten määrä luetaan verovuoden 1993 veronalai
seksi tuloksi 46 a §:ssä ja jäljempänä säädetyin 
poikkeuksin. 

8. Muu kuin 46 a §:ssä tarkoitettu verovelvol
linen, talletuspankkeja sekä luotto-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksia lukuun ottamatta, saa verovuodel
ta 1993 toimiteltavassa verotuksessa vähentää 
tekemänsä toimintavarauksen. Verovuonna ja 
aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toiminta
varausten yhteismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 
JO prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 
12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidä
tyksen alaisten palkkojen määrästä. Tämän 
säännöksen nojalla vähennettyjen toimintavara
usten määrä luetaan verovuoden 1994 veronalai
seksi tuloksi. 

9. Verovelvollisella on oikeus verovuoden 1993 
verot. 1ksessa vähentää siirtymävaraus, jonka 
enimmäismäärä on: 

a) 25 prosenttia verovuoden 1993 päättyessä 
olevan muun kuin b ja c kohdissa tarkoitetun 
vaihto-omaisuuden siitä hankintamenon osasta, 
jota ei 28 §:n 1 momentin säännösten perusteella 
ole luettava kuluksi, kuitenkin enintään verovuo
den 1992 verotuksessa 28 §:n 2 momentin vas
taavan säännöksen nojalla verotuksessa vähen
nettäväksi hyväksytty määrä; 

b) JO prosenttia verovuoden 1993 päättyessä 
vaihto-omaisuuteen kuuluvien: 

bl) muiden arvopapereiden kuin asunto-osa-



48 

Voimassa oleva laki 

1992 vp - HE 203 

Ehdotus 

keyhtiön ja muun sellaisen yhtiön osakkeiden, 
jotka oikeuttavat mätirätyn huonetilan hallintaan 
yhtiön omistamassa rakennuksessa seka 

b2) sellaisten vakioitujen optioiden, jotka kos
kevat arvopapereita tai arvopapereiden hinnan 
kehitystti kuvaavan tunnusluvun muutoksen pe
rusteella laskettavaa suoritusta, 

siitti hankintamenon osasta, jota ei 28 §:n 1 
momentin nojalla ole luettava kuluksi, kuitenkin 
eninttiän verovuoden 1992 verotuksessa 28 §:n 2 
momentin vastaavan sätinnöksen nojalla verotuk
sessa vtthennetttivtiksi hyväksytty miiärti; 

c)75 prosenttia verovuoden 1993 pätittyessä 
olevan turvavarastolaissa (970/82) tarkoitetun 
turvavaraston seka tuontipolttoaineiden velvoite
varastointilaissa ( 303183) ja lääkkeiden velvoi
tevarastointilaissa ( 402/84) tarkoitetun velvoite
varaston siitti hankintamenon osasta, jota ei 
28 §:n 1 momentin stiännösten nojalla ole luet
tava kuluksi, kuitenkin eninttiän verovuoden 
1992 verotuksessa 28 §:n 3 momentin stitinnök
sen nojalla verotuksessa vtihennetttiviiksi hyväk
sytty mtitirti, ellei 11 momentista muuta johdu. 

d) 5 prosenttia verovuoden 1993 ptitittyessti 
olevan sijoitusomaisuuden hankintamenon ja 
5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun arvonkorotuksen 
siitti osasta, jota ei 29 §:n nojalla ole luettava 
kuluksi, kuitenkin eninttitin verovuoden 1992 
verotuksessa 29 §:n 1 momentin viimeisen virk
keen nojalla vtihennykseksi hyväksytty mtiärti; 

e) muilla kuin 46 a §:ssti tarkoitetuilla vero
velvollisilla 30 prosenttia verovuoden 1993 ptilit
tymistti edeltäneiden 12 kuukauden aikana mak
settujen ennakonpidiityksen alaisten palkkojen 
mtiärästä, kuitenkin enintätin verovuoden 1992 
verotuksessa hyväksyttyjen toimintavarausten 
yhteismtitirti, ellei 12 momentista muuta johdu. 

JO. Jos verovelvollisella ei ole ptitittynyt tili
kautta verovuoden 1992 aikana, ktiytetätin 9 
momentissa tarkoitettuina vertailuperusteina ve
rovuoden 1992 sijasta verovuoden 1991 vastaavia 
arvoja. 

Jl. Jos verovelvollinen on voimaantuloslitin
nöksen 6 momentin nojalla lukenut kuluksi 
enintään 30 prosenttia vaihto-omaisuuden han
kintamenosta verovuonna 1993, voimaantulo
stitinnöksen 9 momentin c kohdassa tarkoitetun 
siirtymtivarauksen enimmtiismtitirti on kuitenkin 
mainitussa kohdassa tarkoitettu enimmtiismlitirti 
vtihennettynti 6 momentin nojalla tehdyn vtihen
nyksen mtitirtillti. Siirtymtivaraukseen saadaan 
tOilöin verovuonna 1994 lisäksi lukea verovuonna 
1993 hyvtiksyttyti prosenttimtitirtiti vastaava 
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osuus turva- ja velvoitevaraston hankintamenosta 
verovuonna 1994, kuitenkin enintään 6 momentin 
nojalla verovuonna 1993 vähennettäväksi hyväk
sytty määrä. 

12. Jos verovelvollinen on voimaantulosään
nöksen 8 momentin nojalla muodostanut toimin
tavarauksen verovuoden 1993 verotuksessa, voi
maantulosäännöksen 9 momentin e kohdassa 
tarkoitetun siirtymävarauksen enimmäismäärä 
on kuitenkin mainitussa kohdassa tarkoitettu 
enimmäismäärä vähennettynä 8 momentin nojal
la vähennettäväksi hyväksyttyjen varausten mää
rällä. Siirtymävaraukseen saadaan tällöin vero
vuonna 1994 lisäksi lukea verovuonna 1993 
hyväksyttyjen varausten prosenttimäärää vastaa
va osuus verovuoden 1994 päättymistä edeltänei
den 12 kuukauden aikana maksettujen ennakon
pidätyksen alaisten palkkojen määrästä, kuiten
kin enintään 8 momentin nojalla verovuonna 
1993 vähennettäväksi hyväksyttyjen varausten 
määrä. 

13. Siirtymävaraus saadaan lukea tuloksi vii
meistään verovuonna 1997 tai käyttää verovel
vollisen elinkeinotoiminnan välittömään käyttöön 
verovuosina 1994-1997 hankittavan investointi
varauslain 9 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden 
hankintamenojen ja mainitussa lainkohdassa tar
koitettujen muiden menojen kattamiseen siltä 
osin kuin menojen suorittamisvelvol/isuus on 
syntynyt verovuoden 1997 loppuun mennessä. 

14. Meno tai sen osa, joka on katettu siirty
mävarausta käyttäen, ei ole verotuksessa vähen
nyskelpoinen. Jos siirtymävaraus on käytetty 
käyttöomaisuuden hankintamenon tai muun sel
laisen menon kattamiseen, joka verotuksessa 
vähennetään vuosittain tehtävin poistoin, hyväk
sytään poistot hankintamenon tai muun edellä 
tarkoitetun menon ja siirtymävarauksesta sen 
kattamiseen käytetyn määrän erotuksesta. Vero
velvollisen, joka on verovuoden aikana käyttänyt 
siirtymävarausta, on annettava selvitys varauk
sen käyttämisestä. 

15. Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt siirty
mävarausta tai sitä ei ole luettu veronalaiseksi 
tuloksi viimeistään verovuonna 1997, luetaan 
käyttämättä tai tuloksi lukematta jätetty osa 
siirtymävarauksesta verovuoden 1997 veronalai
seksi tuloksi. Jos verovelvollinen lopettaa elin
keinotoimintansa, luetaan siirtymävaraus toimin
nan lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi. 

16. Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleen 46 §:n 1 momentin säännöksen nojalla 
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muodostetut luottotappiovaraukset luetaan vero
vuoden 1993 veronalaiseksi tuloksi. 

17. Ennen tämiln lain voimaantuloa voimassa 
olleiden säännösten nojalla muodostettujen jäl
leenhankintavarausten käyttämiseen ja ve
ronalaiseksi tuloksi lukemiseen sovelletaan tii-
1:'tän lain voimaantullessa voimassa olleita sään
nöksiä. 

18. Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleiden säännösten nojalla muodostettuihin ta
kuuvarauksiin sovelletaan tilmän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

19. Ennen vuotta 1993 hankitusta metsätalou
den käytössä olevasta käyttöomaisuudesta ja 
muista ennen verovuotta 1993 syntyneistä met
sätalouden pitkävaikutteisista menoista saavat 
muut kuin metsätalouden puhtaan tulon perus
teella verotettavat verovelvolliset vähentää: 

a) verotuksessa poistamatta olevan osan vero
vuonna 1991 tai sen jälkeen käyttöön otetun, 
metsän hoidossa ja hallinnossa käytetyn kiiyttö
omaisuuden hankintamenoista. Poistamatta ole
vaksi hankintamenon osaksi katsotaan käyttö
omaisuuden alkuperilinen hankintameno viihen
nettynä 25 prosentin poistamattomasta hankin
tamenosta tehdyllii poistolla kultakin vuodelta, 
joka on kulunut mainittujen hyödykkeiden käyt
töönottovuodesta; 

b) verotuksessa poistamatta olevan osan vero
vuonna 1991 tai sen jälkeen valmistuneen met
siltien rakentamisesta ja metsän ojituksesta ai
heutuneista menoista. 
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2. 
Laki 

konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan konserniavustuksesta verotuksessa 21 päivänä marraskuuta 1986 annetun lain 

(825/86) 6 a §, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1249/88), sekä 
muutetaan 3 §:n 1 momentti sekä 6 § ja 7 §:n 3 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 

sekä 6 §ja 7 §:n 3 kohta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1234/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Jos kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta 

( emoyhteisö) omistaa vähintään yhdeksän 
kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön 
tai osuuskunnan ( tytäryhteisö) osakepääomas
ta tai osuuksista emoyhtiö saa vähentää tytär
yhteisölleen suorittamansa konserniavustuksen 
veronalaisesta liiketulosta. Kunnallisverotukses
sa konserniavustusta ei kuitenkaan saa vähentää 
verotuslain 72 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitetusta harkinnalla vahvistetusta määrästä. 
Suoritetun konserniavustuksen määrä luetaan 
tytäryhteisön veronalaiseksi liiketuloksi. 

6§ 
Konserniavustusta ei oteta huomioon vahvis

tettaessa avustuksen antajan tappiontasaukses
ta tuloverotuksesssa annetussa laissa (362/68) 
tarkoitettua tappiota. 

6 a§ 
Tulona, jonka perusteella ratkaistaan, onko 

toimitettava harkintaverotus, pidetään tuloläh
teen tuloa, josta on vähennetty konserniavustus. 

7§ 

Ehdotus 

3§ 
Jos kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta 

( emoyhteisö) omistaa vähintään yhdeksän 
kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön 
tai osuuskunnan ( tytäryhteisö) osakepääomas
ta tai osuuksista, emoyhteisö saa vähentää 
tytäryhteisölleen suorittamansa konserniavus
tuksen veronalaisesta elinkeinotulosta. Suorite
tun konserniavustuksen määrä luetaan tytäryh
teisön veronalaiseksi elinkeinotuloksi. 

6§ 
Konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoimin

nan tulosta ennen konserniavustuksen vähentä
mistä. 

(6 a § kumotaan) 

Edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle 
konserniavustuksena on lisäksi: 

3) ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon 
verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu ra
ha-, vakuutus- tai eläkelaitos. 

3) ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon 
verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu tal
letuspankki eikä luotto-, vakuutus- tai eläkelai
tos. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1993. Lakia sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. 




