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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutet
tavaksi siten, että maatalouden tulosta saisi 
tuloverotuksessa tehdä velkamäärän perusteella 
myönnettävän vähennyksen viideltä vuodelta 
toimitettavissa verotuksissa. Vähennys myön
nettäisiin, jos verovelvollisella on vuoden 1993 
päättyessä ollut maatalouteen kohdistuvaa pit
käaikaista velkaa vähintään 280 000 markkaa. 
Vähennyksen enimmäismäärä olisi 50 prosent
tia 280 000 markkaa ylittävästä velan määräs
tä. Vähennyksen enimmäismäärää pienennet
täisiin kuitenkin määrällä, jolla verovelvollisen 
muiden kuin maa- ja metsätalouden veronalais
ten varojen määrä ylittää miljoona markkaa. 
Verovuonna tehtävä vähennys saisi olla enin-

tään 25 prosenttia vähennyksen enimmäismää
rästä, kuitenkin enintään maatalouden jaetta
van yritystulon määrä. Vähennys myönnettäi
siin vuosilta 1995-1999 toimitettavissa vero
tuksissa. 

Esitys liittyy vuoden 1995 talousarvioesityk
seen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhtey
dessä. 

Ehdotus liittyy Suomen maa- ja elintarvike
talouden sopeuttamiseen Euroopan unionin jä
senyyteen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1995, jos Suomi liittyy 
Euroopan unionin jäseneksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja esityksen tavoitteet 

Suomen liittyessä Euroopan unionin (EU) 
jäseneksi maataloudelle aiheutuu huomattavia 
sopeutumisongelmia siitä, että maatalouden 
tuottajahinnat alenevat liittymishetkestä, mutta 
kustannukset laskevat vasta vähitellen. Jäse
nyys merkitsee siirtymistä Euroopan unionin 
yhteisen maatalouspolitiikan piiriin. Liittymis
sopimus mahdollistaa kuitenkin tietyt siirtymä
kautta koskevat tukijärjestelmät Suoraa tukea 
ei kuitenkaan voida mitoittaa nykyiseen tulo
tasoon verrattuna tyydyttävällä tavalla tiloille, 
joilla tuotostaso on korkea. Tähän tilaryhmään 
kuuluvien nuorten viljelijöiden tilojen taloutta 
rasittavat usein myös korkean hintatason aika
na tehdyistä sukupolvenvaihdoksista ja muista 
tilan kehittämisinvestoinneista aiheutuneet suu
ret velat. Tämän vuoksi hallitus pitää tärkeänä, 
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että siirtymäkaudella alennetaan pääomakus
tannuksia ja käytetään tuotantotukia niin, että 
erityisesti näiden tilojen toiminnan jatkaminen 
voidaan turvata. 

Periaatteessa maataloudelle annettava tuki 
tulisi antaa suoran tuen muodossa. Verotuksen 
muodossa tulisi antaa tukea vasta sitten, jos 
suora tuki ei johda kohtuulliseen ratkaisuun. 
Suora tuki kohdentuu huomattavasti osuvam
ruin kuin verotuksen muodossa annettava tuki 
niille kohderyhmille, joille se on tarkoitettu. 
Verojärjestelmä on aina siinä määrin kaava
mainen, että verotuki saattaa kohdistua myös 
sellaisille, joille sitä ei ole tarkoitettu ja jotka 
eivät ehkä edes ole sen tarpeessa. Toisaalta taas 
verotuksen muodossa annettavasta tuesta hyö
tyvät vain ne, joilla on verotettavaa tuloa. 

Verotuksen muodossa annettava tuki ei saisi 
olla täysin kohdentumatonta yleistukea, jotta 
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se ei hidastaisi maatalouden rakennemuutosta. 
Velkaantuneet, mutta elinkelpoiset tilat olisivat 
se kohderyhmä, jolle verotuksellinen tuki pitäi
si antaa. Lähtökohtana on, että velkaantumi
nen on johtunut siitä, että maatilan rakenne on 
investointeja tekemällä pyritty tekemään tuot
tavaksi myös Euroopan unionin olosuhteissa. 
Näissä tapauksissa määräajan voimassa oleva, 
velan määrään perustuva veronhuojennus saat
taisi jossakin määrin edistää maatalouden so
peutumista. 

Maatilan elinkelpoisuuden mittaamiseen ei 
ole olemassa luotettavaa, yksiselitteistä mitta
ria. Verotuksen yhteydessä ei ole mahdollista 
harkita tilan elinkelpoisuutta. Myöskään maa
taloushallinnon käytössä olevat elinkelpoisuu
den arviointimenetelmät eivät ole niin yksise
litteisiä, että niitä voitaisiin käyttää apuna 
verotusta toimitettaessa. Esityksen mukaan ti
laa voidaan pitää elinkelpoisena, jos maatalou
desta on tilan velkaisuudesta huolimatta jäänyt 
verotettavaa tuloa siinä määrin, että myös 
tuloveroa tulee maksettavaksi. Kun vain tällai
sessa tapauksessa verotuksessa myönnettävästä 
vähennyksestä on hyötyä, voidaan tuen katsoa 
kohdentuvan niille, joille se on tarkoitettukin. 

2. Ehdotettu muutos 

2.1. Sopeutumisvähennys 

Tuloverotuksessa ehdotetaan otettavaksi 
käyttöön velkaisiin maataloudenharjoittajiin 
kohdistuva määräajan voimassa oleva vähen
nys. Maatalouden tulosta saisi verovelvollisen 
vaatimuksesta tehdä ylimääräisen vähennyk
sen, niin sanotun sopeutumisvähennyksen. Vä
hennyksen perusteena olisi maatalouteen koh
distuva, pitkäaikainen velka. Pitkäaikaisena 
veikana pidetään tuloverolain 149 §:n mukaan 
velkaa, joka erääntyy maksettavaksi yhden 
vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua, ei 
kuitenkaan luottosopimusta, jossa on sovittu 
Juottorajasta. Jotta ei olisi mahdollista pyrkiä 
hyödyntämään vähennystä hankkimalla lisää 
velkaa, vähennyksen perusteena olisi vuoden 
1993 lopussa ollut velan määrä. 

Koska tavoitteena on tukea nimenomaan 
niitä elinkelpoisia maatalouksia, joilla on pal
jon velkaa, ehdotetaan vähennys myönnettä
väksi vain silloin, kun maatalouteen kohdistu
vaa velkaa on ollut vähintään 280 000 mark
kaa. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 50 pro-

senttia 280 000 markan ylittävästä velan mää
rästä. 

Jos maatalouden harjoittajalla tai hänen 
puolisonaan on maa- ja metsätalousvarallisuu
den lisäksi huomattava määrä muutakin varal
lisuutta, tällaisen maatalouden harjoittajan ei 
voida katsoa tarvitsevan verotuksellista tukea 
Euroopan unioniin liityttäessä, vaikka hänellä 
olisikin maatalouteen kohdistuvaa velkaa yli 
280 000 markkaa. Maatalouteen kohdistuvista 
veloista voidaan tällaisissa tapauksissa selviy
tyä käyttämällä niiden maksamiseen muusta 
kuin maa- ja metsätalousvarallisuudesta saatu
ja tuloja. Tämän vuoksi ehdotetaan, että jos 
verovelvollisen muiden kuin maa- ja metsäta
louden veronalaisten varojen määrä ylittää 
miljoona markkaa, tämän ylittävällä määrällä 
pienennettäisiin sopeutumisvähennyksen enim
mäismäärää. Veronalaisina muina kuin maa- ja 
metsätalouden varoina otettaisiin huomioon 
muun muassa arvopaperit, vakituinen asunto ja 
vapaa-ajan asunto sekä kulkuvälineet. Varoina 
pidettäisiin vuodelta 1993 toimitetussa verotuk
sessa vahvistettua muiden kuin maa- ja metsä
talouden veronalaisten varojen määrää. Puo
lisoiden veronalaiset varat laskettaisiin yhteen. 

Vähennys jaksotettaisiin siten, että se myön
nettäisiin viideltä vuodelta toimitettavissa vero
tuksissa. Vuotuisen vähennyksen enimmäis
määrä olisi 25 prosenttia vähennyksen koko 
määrästä, kuitenkin enintään maatalouden ja
ettavan yritystulon määrä. Näin ollen vähennys 
ei voisi aiheuttaa maatalouden verovuoden 
tappiota, joka edelleen voitaisiin vaatia vähen
nettäväksi muista pääomatuloista. Vähennys 
tehtäisiin maatalouden jaettavan yritystulon 
ansiotulo-osuudesta. Jos tämä ei riitä vähen
nyksen tekemiseen, ylimenevä osa vähennettäi
siin pääomatulo-osuudesta. Jaksotusmenettely 
mahdollistaisi koko sopeutumisvähennyksen 
määrän vähentämisen neljässä vuodessa, jos 
maatalouden jaettavaa yritystuloa on riittäväs
ti. Jos jaettavaa yritystuloa ei synny riittävästi 
viiden vuoden aikana, osa sopeutumisvähen
nyksestä jäisi käyttämättä. Vaatimus vähen
nyksen saamiseksi olisi tehtävä ennen verotuk
sen päättymistä. Tuloverolakiin ehdotetaan li
sättäväksi tämänsisältöinen uusi 149 a §. 

2.2. Verovuotta 1993 edeltäneiltä verovuosilta 
vahvistetut tappiot 

Tuloverolain 151 §:ssä on säännökset Juon-
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nollisen henkilön ja kuolinpesän tappioiden 
vähentämisestä verovuotta 1993 edeltäneiltä 
verovuosilta. Tuloverolaissa omaksutun eriyte
tyn tuloverojärjestelmän mukaan tulolajien 
tappiot vahvistetaan erikseen valtionverotuk
sessa. Ansiotulon tappio vähennetään seuraa
vien verovuosien ansiotulosta ja pääomatulon 
tappio seuraavien verovuosien pääomatuloista. 
Verovuotta 1993 edeltäneiden verovuosien tap
piot vähennetään ensisijaisesti ansiotulosta. Jos 
se ei ole mahdollista, ne vähennetään pääoma
tulosta. 

Maatilatalouden tulolähteen tappio vahvis
tettiin ennen verovuotta 1993 voimaan tullutta 
tuloverolakia voimassa olleiden maatilatalou
den tappion vähentämistä valtionverotuksessa 
koskevien rajoitusten johdosta erikseen valtion
verotuksessa ja kunnallisverotuksessa, ja maa
tilatalouden tappio vähennettiin saman tuloläh
teen tulosta myös valtionverotuksessa. Kun 
vanhojen maatilatalouden tappioiden vähentä
minen rajoituksetta verovelvollisen kaikista an
siotuloista ei ollut tuloverolain mukaisten ra
joitusten tavoitteiden mukaista, tuloverolain 
151 §:ään otettiin säännökset valtionverotuk
sessa vahvistetun maatilatalouden tappion vä
hentämisestä vain maataloudesta tai metsäta
loudesta saadusta tulosta. Sopeutumisvähen
nyksen käyttöönoton johdosta ehdotetaan 
151 §:n 1 ja 2 momenttia muutettavaksi lisää
mällä niihin maininta sopeutumisvähennyksen 
vähentämisestä ennen vanhojen tappioiden vä
hentämistä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Vähennyksen on arvioitu alentavan veron
saajien verotuloja noin 260 miljoonalla markal
la. Valtion verotulot alenisivat noin 115 mil-

joonalla markalla ja kuntien verotulot noin 145 
miljoonalla markalla. Vähennykseen oikeutta
vien maatilojen lukumääräksi on arvioitu 
19 000. Vähennyksen määrä olisi keskimäärin 
35 600 markkaa maatilaa kohti. Varojen perus
teella tapahtuva vähennyksen alentuminen kos
kisi noin 200-300 tilaa. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Ehdotus sopeutumisvähen
nyksen käyttöönotosta perustuu EU-neuvotte
luratkaisun toteuttamisesta maatalouden, elin
tarviketeollisuuden ja aluepolitiikan alalla 14 
päivänä maaliskuuta 1994 pidetyssä koordinoi
van ministerityöryhmän kokouksessa asetetun 
maatalouden verotusta ja budjettikysymyksiä 
selvittävän virkamiestyöryhmän ehdotukseen. 
Valtioneuvosto teki 27 päivänä toukokuuta 
1994 periaatepäätöksen Suomen maa- ja elin
tarviketalouden sekä alue- ja rakennepolitiikan 
sopeuttamisesta ED-jäsenyyteen. Tässä yhtey
dessä päätettiin ehdottaa velkaantuneiden maa
tilojen velkarasitusta kevennettäväksi. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 patva
nä tammikuuta 1995. Sitä sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa 
verotuksessa. Lain voimaantulo, josta säädet
täisiin asetuksella, riippuu siitä, liittyykö Suomi 
Euroopan unionin jäseneksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tulovero lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 151 §:n 1 ja 2 momentti, 

näistä 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1502/93), ja 
lisätään lakiin uusi 149 a § seuraavasti: 

149 a § 
Sopeutumisvähennys 

Jos maataloutta harjoittavalla luonnollisella 
henkilöllä, kuolinpesällä tai maataloutta yhdes
sä harjoittavilla puolisoilla on vuoden 1993 
lopussa ollut maatalouteen kohdistuvaa tai 
maataloutta harjoittavan verotusyhtymän 
osakkaana yhtymän maatalouteen kohdistuvaa 
149 §:n 4 momentissa tarkoitettua pitkäaikaista 
velkaa vähintään 280 000 markkaa, edellä tar
koitetusta maatalouden tulosta tehdään vero
velvollisen vaatimuksesta vuosilta 1995-1999 
toimitettavissa verotuksissa ylimääräinen vä
hennys (sopeutumisvähennys). 

Sopeutumisvähennyksen enimmäismäärä on 
sen myöntämisvuosilta yhteensä 50 prosenttia 
280 000 markkaa ylittävästä velan määrästä. 
Jos vuodelta 1993 toimitetussa verotuksessa 
verovelvollisen tai puolisoiden yhteenlaskettu 
muiden kuin maa- ja metsätalouden veronalais
ten varojen määrä kuitenkin ylittää 1 000 000 
markkaa, ylimenevä määrä vähennetään sopeu
tumisvähennyksen enimmäismäärästä. Vero
vuonna tehtävän vähennyksen määrä saa olla 
enintään 25 prosenttia vähennyksen enimmäis
määrästä, kuitenkin enintään maatalouden ja
ettavan yritystulon määrä. Vähennys tehdään 
maatalouden jaettavan yritystulon ansiotulo
osuudesta ja sen ylittävältä osalta pääomatulo
osuudesta. 

Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä ennen 
siltä verovuodelta toimitettavan verotuksen 
päättymistä, jota vaatimus koskee. 

151 § 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tappiot 
verovuotta 1993 edeltäneiltä verovuosilta 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän val
tionverotuksessa vahvistetut tappiot verovuotta 
1993 edeltäneiltä verovuosilta vähennetään val
tionverotuksen verovuoden ansiotulosta ja sen 
ylittävältä osalta pääomatulosta. Valtionvero
tuksessa vahvistettua maatilatalouden tappiota 
vähennetään kuitenkin ensin enintään määrä, 
joka vastaa verovuoden ansiotuloon ja pää
omatuloon sisältyvän maatalouden jaettavan 
yritystulon, josta on vähennetty verovuosilta 
1995-1999 myönnettävä sopeutumisvähennys, 
ja metsätalouden metsävähennyksen, menova
rauksen ja metsätulon tulonhankkimismenojen 
vähentämisen jälkeisen pääomatulon tai maa
tilatalouden tuloverolain II §:n mukaisen met
sätalouden puhtaan tulon sekä veronalaisen 
hankintatyön arvon yhteismäärää. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän kun
nallisverotuksessa vahvistetut tappiot verovuot
ta 1993 edeltäneiltä verovuosilta vähennetään 
kunnallisverotuksen verovuoden tulosta. Muun 
kiinteistötulolähteen kuin maatilan tappioita ei 
kuitenkaan voida vähentää. Liiketulolähteen ja 
ammattitulolähteen tappiota vähennetään enin
tään määrä, joka vastaa kunnallisverotuksen 
verovuoden tuloon sisältyvän elinkeinotulon 
ansiotulo-osuuden määrää. Maatilatalouden 
tappiota vähennetään enintään kunnallisvero
tuksen verovuoden tuloon sisältyvän maatalou-
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den ansiotulo-osuuden, josta on vähennetty 
verovuosilta 1995-1999 myönnettävä sopeutu
misvähennys, ja maatilatalouden tuloverolain 
11 §:n mukaisen metsätalouden puhtaan tulon 
sekä veronalaisen hankintatyön arvon yhteis
määrä. 

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1994 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1995 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Laki 
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 151 §:n 1 ja 2 momentti, 

näistä 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1502/93), ja 
lisätään lakiin uusi 149 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

149 a § 

Sopeutumisvähennys 

Jos maataloutta harjoittavalla luonnollisella 
henkilöllä, kuolinpesällä tai maataloutta yhdessä 
harjoittavilla puolisoilla on vuoden 1993 lopussa 
ollut maatalouteen kohdistuvaa tai maataloutta 
harjoittavan verotusyhtymän osakkaalla yhty
män maatalouteen kohdistuvaa 149 §:n 4 mo
mentissa tarkoitettua pitkäaikaista velkaa vähin
tään 280 000 markkaa, edellä tarkoitetusta maa
talouden tulosta tehdään verovelvollisen vaati
muksesta vuosilta 1995-1999 toimitettavissa 
verotuksissa ylimääräinen vähennys ( s o p e utu
misvähennys). 

Sopeutumisvähennyksen enimmäismäärä on 
sen myöntämisvuosilta yhteensä 50 prosenttia 
280 000 markkaa ylittävästä velan määrästä. Jos 
vuodelta 1993 toimitetussa verotuksessa verovel
vollisen tai puolisoiden yhteenlaskettu muiden 
kuin maa- ja metsätalouden veronalaisten varo
jen määrä kuitenkin ylittää 1 000 000 markkaa, 
ylimenevä määrä vähennetään sopeutumisvähen
nyksen enimmäismäärästä. Verovuonna tehtävän 
vähennyksen määrä saa olla enintään 25 prosent
tia vähennyksen enimmäismäärästä, kuitenkin 
enintään maatalouden jaettavan yritystulon mää
rä. Vähennys tehdään maatalouden jaettavan 
yritystulon ansiotulo-osuudesta ja sen ylittävältä 
osalta pääomatulo-osuudesta. 

Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä ennen 
siltä verovuodelta toimitettavan verotuksen päät
tymistä, jota vaatimus koskee. 



1994 vp - HE 173 7 

Voimassa oleva laki 

151 § 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tappiot 
verovuotta 1993 edeltäneiltä verovuosilta 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän val
tionverotuksessa vahvistetut tappiot verovuotta 
1993 edeltäneiltä verovuosilta vähennetään val
tionverotuksen verovuoden ansiotulosta ja sen 
ylittävältä osalta pääomatulosta. Valtionvero
tuksessa vahvistettua maatilatalouden tappiota 
vähennetään kuitenkin ensin enintään määrä, 
joka vastaa verovuoden ansiotuloon ja pää
omatuloon sisältyvän maatalouden jaettavan 
yritystulon ja metsätalouden metsävähennyk
sen, menovarauksen ja metsätulon tulonhank
kimismenojen vähentämisen jälkeisen pääoma
tulon tai maatilatalouden tuloverolain II §:n 
mukaisen metsätalouden puhtaan tulon sekä 
veronalaisen hankintatyön arvon yhteismäärää. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän kun
nallisverotuksessa vahvistetut tappiot verovuot
ta 199 3 edeltäneiltä verovuosilta vähennetään 
kunnallisverotuksen verovuoden tulosta. Muun 
kiinteistötulolähteen kuin maatilan tappioita ei 
kuitenkaan voida vähentää. Liiketulolähteen ja 
ammattitulolähteen tappiota vähennetään enin
tään määrä, joka vastaa kunnallisverotuksen 
verovuoden tuloon sisältyvän elinkeinotulon 
ansiotulo-osuuden maaraa. Maatilatalouden 
tappiota vähennetään enintään kunnallisvero
tuksen verovuoden tuloon sisältyvän maatalou
den ansiotulo-osuuden ja maatilatalouden tu
loverolain II §:n mukaisen metsätalouden puh
taan tulon sekä veronalaisen hankintatyön ar
von yhteismäärä. 

Ehdotus 

151 § 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tappiot 
verovuotta 1993 edeltäneiltä verovuosilta 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän val
tionverotuksessa vahvistetut tappiot verovuotta 
1993 edeltäneiltä verovuosilta vähennetään val
tionverotuksen verovuoden ansiotulosta ja sen 
ylittävältä osalta pääomatulosta. Valtionvero
tuksessa vahvistettua maatilatalouden tappiota 
vähennetään kuitenkin ensin enintään määrä, 
joka vastaa verovuoden ansiotuloon ja pää
omatuloon sisältyvän maatalouden jaettavan 
yritystulon, josta on vähennetty verovuosilta 
1995-1999 myönnettävä sopeutumisvähennys, 
ja metsätalouden metsävähennyksen, menova
rauksen ja metsätulon tulonhankkimismenojen 
vähentämisen jälkeisen pääomatulon tai maa
tilatalouden tuloverolain II §:n mukaisen met
sätalouden puhtaan tulon sekä veronalaisen 
hankintatyön arvon yhteismäärää. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän kun
nallisverotuksessa vahvistetut tappiot verovuot
ta 1993 edeltäneiltä verovuosilta vähennetään 
kunnallisverotuksen verovuoden tulosta. Muun 
kiinteistötulolähteen kuin maatilan tappioita ei 
kuitenkaan voida vähentää. Liiketulolähteen ja 
ammattitulolähteen tappiota vähennetään enin
tään määrä, joka vastaa kunnallisverotuksen 
verovuoden tuloon sisältyvän elinkeinotulon 
ansiotulo-osuuden määrää. Maatilatalouden 
tappiota vähennetään enintään kunnallisvero
tuksen verovuoden tuloon sisältyvän maatalou
den ansiotulo-osuuden, josta on vähennetty 
verovuosilta 1995-1999 myönnettävä sopeutu
misvähennys, ja maatilatalouden tuloverolain 
II §:n mukaisen metsätalouden puhtaan tulon 
sekä veronalaisen hankintatyön arvon yhteis
määrä. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodel
ta 1995 toimiteltavassa verotuksessa. 




