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tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovel-
vollisella on oikeus verotuksessa vähentää
kalenterivuosina 2013—2015 käyttöön otta-
miensa, tuotannollisessa toiminnassaan käyt-
tämiensä 2 ja 4 §:ssä tarkoitettujen rakennus-
ten, koneiden ja laitteiden hankintamenoja
tässä laissa säädetyllä tavalla.

2 §

Rakennuksesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain (360/1968) 34 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa säädetään, verovelvollisen
tehtaana tai työpajana käyttämästä, tämän
lain 3 §:ssä tarkoitetusta rakennuksesta vero-
vuosina 2013—2015 tehtävien poistojen suu-
ruus saa olla enintään 14 prosenttia raken-
nuksen poistamatta olevasta hankintame-
nosta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyn
poiston määrän ylittävän poiston saa tehdä
sinä verovuotena, jona rakennus on otettu
käyttöön, ja sitä seuraavana verovuotena.

Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa raken-
nusta käytetään vain osittain tuotannollisessa
toiminnassa, poiston saa tehdä tuotannollista
käyttöä vastaavasta osasta rakennuksen han-
kintamenoa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua pois-
toa ei saa tehdä sellaisen käyttöomaisuuden
hankintamenosta, josta on tehty poisto kehi-
tysalueelle tehtävien investointien korote-
tuista poistoista annetun lain (1262/1993) no-
jalla.

3 §

Rakentamisen aloittaminen

Edellytyksenä korotetun poiston tekemi-
selle on, että rakentaminen on aloitettu 1
päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen.
Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, jolleivät
erityiset seikat muuta osoita, kun rakennuk-
sen perustustyöt on aloitettu. Rakennuksen
perustustöiksi ei tällöin katsota mahdollisia
kaivu- tai louhintatöitä.

Rakentamisella tarkoitetaan tässä laissa
sellaisten rakennustoimenpiteiden suoritta-
mista, joihin maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaan on haettava uudisraken-
nuksen rakentamiseen oikeuttava rakennus-
lupa.
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4 §

Koneesta ja laitteesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain 30 §:ssä säädetään, teh-
taassa tai työpajassa käytettävän uuden ko-
neen tai laitteen hankintamenosta verovuo-
sina 2013—2015 tehtävien poistojen suuruus
saa olla enintään 50 prosenttia koneen tai lait-
teen poistamatta olevasta hankintamenosta.
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
30 §:ssä säädetyn poiston määrän ylittävän
poiston saa tehdä sinä verovuotena, jona
kone tai laite on otettu käyttöön, ja sitä seu-
raavana verovuotena.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua poistoa ei
saa tehdä sellaisen käyttöomaisuuden hankin-
tamenosta, josta on tehty poisto kehitysalu-
eelle tehtävien investointien korotetuista
poistoista annetun lain nojalla.

5 §

Kirjanpito ja selvityksien antaminen

Edellytyksenä tässä laissa tarkoitettujen

poistojen vähentämiselle verotuksessa on,
että hankintamenosta tehtävä poisto on vä-
hennetty kuluna myös verovelvollisen kirjan-
pidossa. Verotuksen toimittamista varten ve-
rovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys
rakentamisen aloittamisen sekä rakennuksen,
koneen tai laitteen käyttöönottamisen ajan-
kohdasta. Koneiden ja laitteiden hankintame-
not on verovelvollisen kirjanpidossa eritel-
tävä siten, että ne ovat helposti erotettavissa
muista menoista.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Lakia sovelletaan verovuosilta
2013—2015 toimitettavissa verotuksissa.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012
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