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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävi
en investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehi
tysalueelle tehtävien investointien korotetuis
ta poistoista annettua lakia siten, että pienet 
ja keskisuuret yritykset voisivat tehdä koro
tetut poistot myös vuonna 1998 tekemiensä 
käyttöomaisuushankintojen perusteella. Ko
rotettu poisto saataisiin tehdä omaisuuden 
käyttöönottovuonna ja kahtena sitä seuraava
na verovuonna. Poiston enimmäismäärä olisi 
säännönmukainen poisto korotettuna 50 pro
sentilla. V eronhuojennus koskisi uuden tuo-

tantolaitoksen ja matkailuyrityksen lisäksi 
kehitysalueella toimivan tuotantolaitoksen ja 
matkailuyrityksen olennaista laajentamista ja 
uudistamista. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1998 alusta. Lakia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran verovuodelta 1998 toimitetta
vassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Kehitysalueelle tehtävien investointien ko
rotetuista poistoista annetun lain 
(126211993) mukaan kehitysalueelle vuosina 
1994-1997 perustetun tuotantolaitoksen ja 
matkailuyrityksen käyttömaisuuden hankin
tamenosta saadaan tehdä omaisuuden käyt
töönottovuonna ja kahtena sitä seuraavana 
verovuonna korotettu poisto. Poiston enim
mäismäärä on elinkeinotulon verottamisesta 
annetussa laissa (36011968) säädetyn poiston 
enimmäismäärä korotettuna 50 prosentilla. 
Uuden tuotantolaitoksen ja matkailuyrityksen 
lisäksi veronhuojennus koskee myös tuotan
tolaitoksen ja matkailuyrityksen merkittävää 
uudistamista ja laajentamista. Korotettu pois
to saadaan tehdä irtaimen kuluvan käyttö
omaisuuden lisäksi rakennuksista ja raken
nelmista, joita käytetään tuotantolaitoksen tai 
matkailuyrityksen toiminnassa. Kehitysalu
eella tarkoitetaan alueiden kehittämisestä 
annetun lain (1135/1993) nojalla valtioneu
voston määräämää kehitysalueen I ja II tu
kialuetta. Tukialueet on määritelty kehitys
alueesta, sen tukialueista ja rakennemuutos
alueesta annetussa valtioneuvoston päätök
sessä (168611993). Valtioneuvoston päätök-
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sessä säädetyt I ja II tukialue kattavat yh
teensä noin 75 prosenttia Suomen pinta-alas
ta, ja alueella asuu noin 25 prosenttia Suo
men väestöstä. 

Kehitysalueiden veronhuojennukset ovat 
osa voimassa olevaa aluepoliittista yritystu
kijärjestelmää. Yrityksille myönnetään alue
poliittista yritystukea ensi sijassa edellä mai
nitun alueiden kehittämisestä annetun lain 
tavoitteiden mukaisesti. Valtion talousarvios
sa myönnettävien määrärahojen rajoissa 
edistetään alueellisten kehittämistavoitteiden 
ja niiden toteuttamiseksi laadittavien alueke
hitysohjelmien toteuttamista. Suomessa nou
datettavien yritystukiohjelmien yleisistä puit
teista säädetään yritystuen yleisistä ehdoista 
annetussa laissa (786/1997). Kehitysalueiden 
investointitukea, pienyritystukea ja pienille 
tai keskisuurille yrityksille myönnettävää 
kehittämistukea koskevat säännökset sisälty
vät yritystuesta annettuun lakiin 
(113611993). Edellä mainitut lait eivät kui
tenkaan koske veronhuojennuksina annetta
vaa yritystukea. Kehitysalueelle tehtyjen in
vestointien veronhuojennuksia ei myönnetä 
muiden yritystukien tavoin tavoiteohjelmien 
ja yrityskohtaisen harkinnan perusteella, 
vaan niihin ovat oikeutettuja kaikki laissa 
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säädetyt ehdot täyttävät, tietyllä alueella toi
mivat yritykset. 

Valtion tuen kasaantumisen seurannasta on 
säädetty valtiontukien ilmoittamisessa ko
missiolle noudatettavista menettelytavoista 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(1811995). Päätöksen 5 §:n mukaan yksittäi
seen hankkeeseen valtion tukea myöntävän 
viranomaisen tai yhteisön on ennen tuen 
myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä 
edellytettävä, että tukea saava yritys ilmoit
taa kaiken saamansa ja hakemansa valtion 
tuen kyseessä olevaan hankkeeseen. Veron
huojennuksena myönnettävän tuen määrää 
on vaikea määrittää etukäteen, koska yritys 
voi tehdä valintansa verotuen mahdollisesta 
käyttämisestä investointikohteen käyt
töönoton jälkeen verovuosikohtaisesti. 

2. Ehdotetut muutokset 

Kehitysalueiden veronhuojennusten voi
massaoloa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että 
pienet ja keskisuuret yritykset saisivat tehdä 
korotetun poiston verovuonna 1998 kehitys
alueelle tekemistään investoinneista. Veron
huojennus koskisi kaikkia säädetyt edelly
tykset täyttäviä pieniä tai keskisuuria yrityk
siä niiden yritysmuodosta riippumatta. Ve
ronhuojennuksen muut edellytykset ja tuen 
suuruus ehdotetaan säilytettäviksi ennallaan. 
Pieni tai keskisuuri yritys saisi näin ollen 
tehdä laissa tarkoitetun käyttöomaisuuden 
hankintamenosta korotetun poiston omaisuu
den käyttöönottovuonna ja kahtena sitä seu
raavana verovuonna. Poiston enimmäismäärä 
olisi mainittuina vuosina verotuksessa hy
väksyttävä säännönmukainen poisto korotet
tuna 50 prosentilla. 

V eronhuojennuksia ehdotetaan j atkettaviksi 
koskemaan vain verovuonna 1998 tehtäviä 
investointeja, koska harkittavana on yritys
verotuksen poistojärjestelmän uudistaminen 
siten, että poistot vastaisivat nykyistä parem
min käyttöomaisuuden taloudellista käyt
töikää. Jos poistojärjestelmää uudistetaan, 
samassa yhteydessä tulee harkittavaksi alue
poliittisten veronhuojennusten tarve uudessa 
järjestelmässä. Yritystukijärjestelmän uudis
tustarpeita ja yritystukien vaikuttavuutta ol
laan lisäksi parhaillaan selvittämässä kaup
pa- ja teollisuusministeriön asettamassa työ
ryhmässä. Työryhmän tulee tehdä toimenpi
de-ehdotuksensa 31 päivään toukokuuta 
1998 mennessä. Yritystukijärjestelmää kehi
tettäessä tulee tarkasteltavaksi myös veron-

huojennuksena myönnettävän yritystuen 
merkitys ja vaikuttavuus osana julkisin va
roin rahoitettua tukijärjestelmää. 

Veronhuojennukseen oikeutettujen yritys
ten piiriä ehdotetaan supistettavaksi siten, 
että verotukea ei myönnettäisi enää suurille 
yrityksille. Suurten yritysten investointien 
rahoitusta ei katsota tarpeelliseksi tukea eri
tyisin veronhuojennuksin. Suuryritysten in
vestoinnit käsittävät lisäksi usein pitkävai
kutteista käyttöomaisuutta, jonka hankinta
meno voidaan poistaa voimassa olevan pois
tojärjestelmänkin mukaan merkittävästi 
omaisuuden taloudellista käyttöikää lyhyem
mässä ajassa. 

Pienen tai keskisuuren yrityksen määritel
mässä ehdotetaan käytettäväksi voimassa 
olevassa yritystuesta annetussa laissa ja teol
listen investointien väliaikaisesta investointi
tuesta annetussa laissa (44411994) säädettyjä 
henkilökunnan, liikevaihdon ja taseen loppu
summan enimmäismääriä. Liikevaihto- ja 
taserajat olisivat tällöin alhaisemmat kuin 
Euroopan yhteisöjen komission 3 päivänä 
huhtikuuta 1996 pienten ja keskisuurten yri
tysten määritelmästä antaman suosituksen 
(96/280/EY) mukaiset enimmäismäärät. V e
roedun ulottamista koskemaan ehdotettuja 
raja-arvoja suurempia yrityksiä ei pidetä tar
koituksenmukaisena ottaen erityisesti huomi
oon, että muista yritystuista poiketen vero
tuen saavat kaikki säädetyt edellytykset täyt
tävät yritykset. 

Pienen tai keskisuuren yrityksen määritel
mään ehdotetaan otettavaksi komission suo
situksen mukaiset yrityksen riippumatto
muutta ja pienistä tai keskisuurista yrityksis
tä muodostettuja ryhmittymiä koskevat rajoi
tukset. 

Yritystä ei pidetä pienenä tai keskisuurena, 
jos muun kuin pienen tai keskisuuren yrityk
sen osuus sen pääomasta tai äänivallasta on 
25 prosenttia tai sitä enemmän. Jos yrityksen 
omistajina on useita suuria yrityksiä, huomi
oon otetaan tällaisten yritysten yh
teenlaskettu osuus omistuksesta tai äänimää
rästä. 

Kun määritetään, onko yritystä kokorajo
jensa puolesta pidettävä pienenä tai keski
suurena yrityksenä, mukaan luetaan myös 
yritykset, joissa sillä on vähintään 25 pro
sentin omistusosuus tai äänivalta. Välittömän 
omistuksen ja äänivallan lisäksi otetaan huo
mioon myös välillisesti omistettu osuus pää
omasta tai äänivallasta. Jos yrityksellä on 
mainittu osuus toisesta yrityksestä, lisätään 
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yrityksen oman henkilökunnan, liikevaihdon 
ja taseen loppusumman määriin tällaisen 
toisen yrityksen vastaavat arvot kokonaisuu
dessaan. 

Päästäkseen veronhuojennuksen piiriin yri
tyksen tulisi olla laissa tarkoitettu pieni tai 
keskisuuri yritys. Jos yritys lakkaa olemasta 
pieni tai keskisuuri yritys, se ei enää muu
toksen jälkeen olisi oikeutettu tekemään ko
rotettua poistoa. Muutos saattaa johtua paitsi 
yrityksen tai sen omistavan yrityksen kas
vusta, myös esimerkiksi sulautumisesta tai 
omaisuuden siirtymisestä elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain 52 d §:ssä tarkoite
tussa liiketoimintasiirrossa yritykselle, joka 
ei täytä pienen tai keskisuuren yrityksen 
edellytyksiä. 

Veronhuojennus kohdistuisi investointei
hin, jotka tehdään kehitysalueesta, sen tuki
alueista ja rakennemuutosalueesta annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetulla 
kehitysalueen ensimmäisellä ja toisella tuki
alueella. Kehitysaluemäärittelyä koskevaa 
valtioneuvoston päätöstä on suunniteltu 
muutettavaksi vuoden 1998 alusta siten, että 
kehitysalueeksi määriteltäisiin nykyistä suu
rempi osa alueesta. Ensimmäisen ja toisen 
tukialueen määrittely on tarkoitus säilyttää 
kuitenkin lähes ennallaan muutosten koskies
sa lähinnä kolmatta tukialuetta ja rakenne
muutosalueita. Kehitysalueelle tehtävien in
vestointien korotetuista poistoista annetussa 
laissa säädetyillä tukialueilla tarkoitettaisiin 
lain soveltamisajankohtana voimassa olevan 
valtioneuvoston päätöksen mukaisia kehitys
alueen ensimmäistä ja toista tukialuetta. 

V arainsiirtoverolakiin (931/1996) sisälty
vää, kehitysalueella sijaitsevan kiinteistön 
Iuovutusta koskevaa veronhuojennussäännös
tä ei ehdoteta laajennettavaksi koskemaan 
enää vuoden 1997 jälkeen tapahtuvia kiin
teistön luovutuksia. Tavoitteena on pitää va
rainsiirtoverolain veropohja mahdollisimman 
kattavana. Veropohjan laajentaminen varain
siirtoverolain säätämisen yhteydessä mahdol
listi kiinteistöjen luovutuksiin kohdistuvan 
verokannan alentamisen 4 prosenttiin. Edellä 
mainittua veronhuojennussäännöstä ei tuossa 
yhteydessä kuitenkaan muutettu, sillä sen 
voimassaoloaikaa on jäljellä vain vuosi. 

3. Esityksen vaikutukset 

Ehdotuksen arvioidaan lisäävän vuonna 
1998 pienten ja keskisuurten yritysten pois
tojen määrää 165 miljoonalla markalla. Pois-

tojen lisääntyminen merkitsisi veron tuoton 
vähenemistä 46 miljoonalla markalla vuodel
ta 1998 toimitettavassa verotuksessa. Valtion 
osuus veron tuoton vähenemisestä olisi noin 
26 miljoonaa markkaa, kuntien osuus run
saat 18 miljoonaa markkaa ja seurakuntien 
osuus runsaat miljoona markkaa. Vuonna 
1999 veron tuoton väheneminen veron
huojennuspoiston johdosta olisi vastaavasti 
arviolta 16 miljoonaa markkaa. Etupainois
ten veronhuojennuspoistojen hyväksyminen 
verotuksessa aiheuttaa vastaavasti verotuk
sessa vähennettävien poistojen pienenemisen 
myöhempinä vuosina. Yritysten verotuksen 
lykkääntymisestä korkohyötynä saama etu 
on arviolta 20 miljoonaa markkaa. 

Kehitysalueiden veronhuojennuksilla sa
moin kuin muillakin aluepoliittisilla yritys
tuilla pyritään vaikuttamaan investointien 
alueelliseen kohdistumiseen. Veronhuojen
nusteD tavoitteena on lisätä kehitysalueella 
tehtävien investointien määrää ja siten edis
tää taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyt
tä näillä alueilla. V erotuen vaikuttavuutta 
aluepoliittisena ohjauskeinona on vaikea ar
vioida. Koska veronhuojennus myönnetään 
kaikille laissa tarkoitetuille kehitysalueella 
sijaitseville yrityksille, osa tuesta ohjautuu 
sellaisille investoinneille, jotka tehtäisiin 
ilman tukeakin. Etenkään niin sanottujen 
rationalisointi-investointien ei voida olettaa 
ainakaan välittömästi edistävän alueen työlli
syyttä. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Valmistelun aikana on 
kuultu sisäasiainministeriötä, kauppa- ja 
teollisuusministeriötä sekä verohallitusta. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia seik
koja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuk
sista ja velvoitteista 

Euroopan yhteisöjen kilpailusääntöjen puit
teissa annetut valtion tukea koskevat sään
nökset rajoittavat yritystukien käyttöä. Vai-
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tion tuen määritelmä käsittää kaiken suoraan 
ja välillisesti valtion ja kuntien varoista 
myönnettävän yritystuen. Myös verojärjes
telmän kautta annettavat yritystuet kuuluvat 
Euroopan yhteisöjen valtiontukisääntöjen 
piiriin. Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen 92 artiklan mukaan kiellettyjä ovat 
tuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää 
kilpailua ja vaikuttavat jäsenvaltioiden väli
seen kauppaan. Artiklassa on myös annettu 
perusteet, joiden nojalla tuki voidaan katsoa 
hyväksyttäväksi. Euroopan yhteisöjen komis
sio on antanut lisäksi säännöksiä siitä, minkä 
tyypP.iset tuet voidaan katsoa yhteismark
kinmlle soveltuviksi. Tuen määrää rajoitta
vin ehdoin hyväksyttäviksi katsotaan muun 
muassa tutkimus- ja tuotekehittelytoimin
taan, pienten ja keskisuurten yritysten inves
tointeihin ja kehittämiseen, ympäristöinves
tointeihin sekä heikoimmin kehittyneillä alu
eilla tapahtuviin investointeihin suunnattavat 
tuet. 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
valtiontukisäännösten mukaan yritystuet tu
lee ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiol
le. Ehdotetusta verotuesta tehdään ilmoitus 

komissiolle hallituksen esityksen antamisen 
yhteydessä. Voimassa oleva kehitysalueelle 
tehtävien investointien korotetuista poistoista 
annettu laki ilmoitettiin EFTAn valvontavi
ranomaiselle (ESAlle) ETA-sopimuksen voi
maantultua. Tuesta on lisäksi tehty säädetyt 
vuosi-ilmoitukset Euroopan yhteisöjen ko
missiolle. Mainituilla elimillä ei ole ollut 
huomauttamista veronhuojennuslain nojalla 
myönnetyn yritystuen osalta. Koska kehitys
alueiden veronhuojennuksia ehdotetaan jat
kettavaksi vain vuodella ja veroetu rajoitetta
vaksi koskemaan pieniä ja keskisuuria yri
tyksiä, ehdotettu tuki lienee valtiontukisään
töjen nojalla hyväksyttävissä. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1998. Lakia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1998 toimitet
tavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista 17 päivänä joulu

kuuta 1993 annetun lain (1262/1993) 8 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 

2 § 

V eronhuojennukseen oikeuttavat 
investoinnit 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pie
neen ja keskisuureen yritykseen, joka vero
vuoden 1998 aikana perustaa 1 momentissa 
säädetyllä tavalla uuden tuotantolaitoksen tai 
matkailuyrityksen taikka laajentaa kehitys
alueella olevaa tuotantolaitostaan tai matkai
luyritystään. Käyttömaisuuden hankintame
nosta saadaan tehdä korotettu poisto, jos yri-

tys verovuoden päättyessä on pieni tai kes
kisuuri yritys. 

2a§ 

Pieni ja keskisuuri yritys 

Pienellä tai keskisuurella yrityksellä tarkoi
tetaan yritystä, jonka 

1) J?alveluksessa on vähemmän kuin 250 
henktlöä; 

2) liikevaihto on enintään 120 miljoonaa 
markkaa tai taseen loppusumma on enintään 
60 miljoonaa markkaa; ja jonka 

3) pääomasta tai osakkeiden taikka osuuk-
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sien tuottamasta äänimäärästä muun yrityk
sen kuin pienen tai keskisuuren yrityksen 
osuus, tai jos tällaisia yrityksiä on useita, 
näiden yritysten osuus yhteensä on vähem
män kuin 25 prosenttia. 

Edellä 1 momentissa mainittuja määriä las
kettaessa luetaan mukaan myös henkilöiden 
ja liikevaihdon määrä sekä taseen loppusum
ma sellaisessa yrityksessä, jonka pääomasta 
tai osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ää
nimäärästä yritys välittömästi tai välillisesti 
omistaa vähintään 25 prosenttia. 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997 

8 § 

Voimaantulo 

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994--2001 
toimitettavissa verotuksissa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1998 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri A Tja A lho 
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Liite 

Laki 
kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista 17 päivänä joulu

kuuta 1993 annetun lain (126211993) 8 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2§ 

V eronhuojennukseen oikeuttavat 
investoinnit 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös elinkeinotoimintaa hatjoittavaan pie
neen ja keskisuureen yritykseen, joka vero
vuoden 1998 aikana perustaa 1 momentissa 
säädetyllä tavalla uuden tuotantolaitoksen tai 
matkailuyrityksen taikka laajentaa kehitys
alueella olevaa tuotantolaitostaan tai matkai
luyritystään. Käyttömaisuuden hankintame
nosta saadaan tehdä korotettu poisto, jos yri
tys verovuoden päättyessä on pieni tai keski
suuri yritys. 

2a§ 

Pieni toi keskisuuri yritys 

Pienellä tai keskisuurella yrityksellä tarkoi
tetaan yritystä, jonka 

1) palveluksessa on vähemmän kuin 250 
henkilöä,· 

2) liikevaihto on enintään 120 miljoonaa 
markkaa tai taseen loppusumma on enintään 
60 miljoonaa markkaa; ja jonka 

3) pääomasta tai osakkeiden taikka osuuk
sien tuottamasta äänimäärästä muun yrityk
sen kuin pienen tai keskisuuren yrityksen 
osuus, tai jos tällaisia yrityksiä on useita, 
näiden yritysten osuus yhteensä on vähem
män kuin 25 prosenttia 

Edellä 1 momentissa mainittuja määriä las
kettaessa luetaan mukaan myös henkilöiden 
ja liikevaihdon määrä sekä taseen loppusum
ma sellaisessa yrityksessä, jonka pääomasta 
tai osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ää-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

nimäärästä yritys välittömästi tai välillisesti 
omistaa vähintään 25 prosenttia 

Voimaantulo 

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994-2000 
toimitettavissa verotuksissa. 

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994-2001 
toimitettavissa verotuksissa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen ke"an vuo
delta 1998 toimitettavassa verotuksessa 




