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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle 
tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehi-
tysalueelle tehtävien investointien korotetuis-
ta poistoista annettua lakia. Pienet ja kes-
kisuuret yritykset voisivat tehdä verotuksessa 
korotetut poistot myös vuosina 2007—2008 
tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien han-
kintamenoista. Käyttöomaisuuden hankinta-
menosta tehtävän poiston enimmäismäärä 
kolmena ensimmäisenä verovuonna olisi 
säännönmukainen poisto korotettuna 50 pro-

sentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyisi 
pääosin ennallaan. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2007 alusta. Sitä sovellettaisiin ensim-
mäisen kerran vuodelta 2007 toimitettavassa 
verotuksessa.  

————— 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Kehitysalueelle tehtävien investointien ko-
rotetuista poistoista annettua lakia 
(1262/1993) sovelletaan pienten ja keskisuur-
ten yritysten verovuosina 1998—2006 kehi-
tysalueella tekemiin investointeihin. Lain 
mukaan kehitysalueelle perustetun tuotanto-
laitoksen ja matkailuyrityksen käyttöomai-
suuden hankintameno saadaan vähentää ve-
rotuksessa säännönmukaisia poistoja suu-
remmin poistoin. Uuden tuotantolaitoksen ja 
matkailuyrityksen lisäksi veronhuojennus 
koskee myös tuotantolaitoksen ja matkai-
luyrityksen merkittävää uudistamista ja laa-
jentamista.  

Korotettu poisto voidaan tehdä omaisuuden 
käyttöönottovuonna ja kahtena sitä seuraava-
na vuonna. Näinä vuosina vähennettävän 
poiston enimmäismäärä on elinkeinotulon 
verottamisesta annetussa laissa (360/1968), 
jäljempänä elinkeinoverolaki, säädetyn pois-
ton enimmäismäärä korotettuna 50 prosentil-
la. Oikeus tehdä poisto korotettuna koskee 
elinkeinoverolain 30 ja 34 §:ssä tarkoitettua 
omaisuutta eli koneita, kalustoa ja muuta nii-
hin verrattavaa irtainta käyttöomaisuutta sekä 
rakennuksia ja rakennelmia. Elinkeinovero-

laissa säädetty irtaimen käyttöomaisuuden 
poiston suuruus saa olla enintään 25 prosent-
tia menojäännöksestä. Rakennuksen ja ra-
kennelman enimmäispoiston suuruus on nel-
jän ja kahdenkymmenen prosentin välillä 
riippuen rakennustyypistä. Siten irtaimen 
käyttöomaisuuden korotettu poisto on kol-
mena ensimmäisenä vuonna 25 prosentin si-
jasta enintään 37,5 prosenttia ja esimerkiksi 
tuotantorakennusten poisto 7 prosentin sijasta 
enintään 10,5 prosenttia. 

Kehitysalueelle tehtävien investointien ko-
rotetuista poistoista annettua lakia sovelle-
taan investointeihin, jotka tehdään alueiden 
kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 
7 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston pää-
töksessä määritellyllä kehitysalueen ensim-
mäisellä tai toisella tukialueella. Kehitysalu-
eesta ja sen tukialueista annettu valtioneu-
voston päätös (1244/1999) on voimassa vuo-
sien 2000—2006 ajan. Tukialueet sijaitsevat 
pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa. 

Veronhuojennukseen ovat oikeutettuja vain 
kehitysalueella toimivat pienet ja keskisuuret 
yritykset. Pienenä tai keskisuurena yritykse-
nä pidetään yritystä, jonka palveluksessa on 
vähemmän kuin 250 henkilöä. Lisäksi edelly-
tetään, että liikevaihto on enintään 20 mil-
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joonaa euroa tai että taseen loppusumma on 
enintään 10 miljoonaa euroa. Lakia muutet-
tiin vuonna 2003 siten, että veronhuojennuk-
seen oikeutettujen yritysten tulee täyttää mik-
royritysten sekä pienten ja keskisuurten yri-
tysten määritelmästä annetussa komission 
suosituksessa (2003/361/EY) tarkoitetut yri-
tyksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut 
suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren 
yrityksen tunnusmerkit. 

EY:n valtiontukia koskevien säännösten 
johdosta lain soveltamisalaa on vuodesta 
1998 lähtien lisäksi rajoitettu siten, että tukea 
ei myönnetä toimialoille, joille annettavat tu-
et ovat EY:n perustamissopimuksen mukaan 
kiellettyjä tai joihin liittyy erityisiä rajoituk-
sia, eli niin sanotuille herkille aloille. Koska 
näihin herkkiin aloihin liittyviä kieltoja ja ra-
joituksia ei ole mahdollista ottaa huomioon 
sovellettaessa lakia yksittäiseen investointiin, 
on katsottu tarkoituksenmukaiseksi sulkea 
tietyt toimialat kokonaisuudessaan veron-
huojennuksen ulkopuolelle. Verotukea ei si-
ten ole myönnetty investointeihin, jotka koh-
distuvat maataloustuotteiden jalostukseen, te-
räksen tai teräsputkien valmistukseen, teko-
kuitujen valmistukseen, autojen tai auton osi-
en valmistukseen taikka laivojen valmistuk-
seen tai korjaukseen. Tämän rajauksen osalta 
ei ehdoteta tehtäväksi muutoksia. 

Veronhuojennusta ehdotetaan jatkettavaksi 
kehitysalueelle tehtävien investointien edis-
tämiseksi edelleen niin, että kehitysalueilla 
toimivat pienet ja keskisuuret yritykset saisi-
vat tehdä korotetut poistot myös verovuosina 
2007—2008 tekemistään investoinneista. 
Alueiden kehittämisestä annettu laki on ku-
mottu alueiden kehittämislailla (602/2002). 
Alueiden kehittämislain 38 §:n 2 momentin 
nojalla valtioneuvostolle on annettu valtuus 
määrätä kehitysalueen jakautumisesta seutu-
kunnittain tukialueisiin. Tähän liittyen lain-
säädäntömuutos on vireillä sisäministeriössä. 
Veronhuojennuksen alueellisen sovelta-
misalan osalta ehdotetaan, että veronhuojen-
nuksen saisi tehdä investoinneista, jotka teh-
täisiin valtioneuvoston päätöksessä määritel-
lyllä kehitysalueen I tukialueella. Veron-
huojennuksen kattaman alueen väestönosuus 
koko maan väestöstä ei tulisi olennaisesti 
muuttumaan.  

Lain soveltamisalan piiriin kuuluvien yri-

tysten toimiala- ja kokorajoitukset pysyisivät 
ennallaan. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Vaikutus verotuottoon 
 

Valtion taloudelliselta tutkimuslaitokselta 
saatujen tietojen mukaan kehitysalueille teh-
täviä investointien korotettuja poistoja vä-
hennettiin verotuksessa vuonna 2002 noin 
8,54 miljoonaa euroa, vuonna 2003 noin 
14,85 miljoonaa euroa ja vuonna 2004 noin 
7,85 miljoonaa euroa.  

Veronhuojennusta jatkettaessa korotettujen 
poistojen kokonaismäärän arvioidaan pysy-
vän viime vuosien tasolla. Vuodelta 2007 
toimitettavassa verotuksessa korotettujen 
poistojen määrän arvioidaan olevan noin 6,2 
miljoonaa euroa. Veronhuojennuksen mää-
räksi muodostuu tällöin noin 1,6 miljoonaa 
euroa. Valtion osuus verotuoton menetykses-
tä olisi noin 1,2 miljoonaa euroa, kuntien 
noin 0,35 miljoonaa euroa ja seurakuntien 
noin 31 000 euroa. Ehdotetun veronhuojen-
nuksen vaikutuksen verotuottoihin arvioi-
daan olevan noin 2,3 miljoonaa euroa vuonna 
2008.  

Korotettujen poistojen vähentäminen vero-
tuksessa aiheuttaa vastaavasti sen, että pois-
tot pienenevät myöhempinä vuosina. Koko-
naisuutena tarkastellen yrityksen veron-
huojennuksesta saama etu muodostuu poisto-
jen etupainotteisuudesta johtuvasta kor-
koedusta. Verotuksen lykkääntymisestä joh-
tuen yritysten vuosittain korkohyötynä saama 
etu olisi noin 0,5 miljoonaa euroa. 
 
Veronhuojennuksen vaikuttavuus 
 

Valtion taloudellinen tutkimuslaitos teki 
vuonna 2005 valtiovarainministeriön pyyn-
nöstä selvityksen poistojen vaikuttavuudesta 
kehitysalueilla tehtäviin investointeihin. Tut-
kimuksessa selvitettiin erityisesti tuen vaiku-
tusta investointeihin ja investointien alueelli-
seen kohdentumiseen, huojennusten määräl-
listä kehitystä sekä verotukien päällekkäi-
syyttä yritysten saamien suorien tukien kans-
sa vuosina 1994–2002. 

Selvityksen johtopäätöksenä oli se, että ke-
hitysalueilla tehtävien poistojen merkitys 
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aluepoliittisena instrumenttina on kutistunut 
vähäiseksi. Tuen määrä on pudonnut murto-
osaan 1980-luvun tasosta, ja sen on arvioitu 
olleen viime vuosina noin 0,5 miljoonaa eu-
roa. Nykyisen tuen tuki-intensiteetti on myös 
vähäinen, noin yksi prosentti investoinnin ar-
vosta. Tukea hyödynnetään erittäin vähän. 
Selvityksessä arvioitiin, että verotuen määrän 
kehitys ei johtune yksinomaan tukiperustei-
den kiristymisestä, vaan että yritykset eivät 
olisi olleet halukkaita tekemään huojennus-
poistoja, vaikka niillä olisi ollut siihen oike-
us. Karkean arvion mukaan vain noin 6 pro-
senttia kehitysalueilla toimivista teollisuuden 
ja hotelli- ja ravintola-alan yrityksistä hyö-
dynsi huojennuksia kerran tai useammin 
vuosina 1994–2002. Myös kehitysalueille 
tehtyjen investointien määrä näyttäisi olevan 
monikymmenkertainen verrattuna siihen 
määrään, joka on kehityspoistojen perustana.  

Syiksi poistojen vähäiselle käytölle selvi-
tyksessä arvioitiin muun muassa se, että osal-
la yrityksistä kannattavuus ei riitä huojen-
nuspoistojen vähentämiseen ja että nykyisillä 
tukiperusteilla ja matalalla korkotasolla tuen 
tarjoama korkohyöty koetaan mitättömäksi. 
Toisaalta poiston vähentäminen saattaa jopa 
lisätä omistajan ja yrityksen kokonaisvero-
taakkaa poiston nettovarallisuusvaikutuksen 
vuoksi. Huojennuspoistot pienentävät yrityk-
sen omaa pääomaa ja heikentävät siten vaka-
varaisuutta, mikä voi muodostua mahdolli-
seksi haitaksi liikesuhteissa. Huojennuspois-
tojen vähentämiseen liittyy lisäksi hallinnol-
lisia kustannuksia, sillä ne eivät kuulu kir-
janpidossa suunnitelman mukaisiin poistoi-
hin, vaan ne tulee kirjata tilinpäätöksessä 
poistoeron muutokseksi sekä lisäksi eritellä 
veroilmoituksella. 

Selvityksessä laadittiin verohallinnon tie-
tokannoista saaduilla tiedoilla vaikuttavuus-
analyysi, jossa tarkasteltiin kehitysaluepois-
tojen vähentämisen vaikutusta erikseen kol-
meen muuttujaan, joita olivat henkilöstön 
koko, liikevaihto ja investoinnit. Vaikutta-
vuusanalyysin tulokset viittaavat siihen, että 
kehitysaluepoistojen hyödyntämisellä ei ole 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta mihin-
kään kolmesta tarkastelluista yrityksen kas-
vua kuvaavasta muuttujasta. Valtion talou-
dellisen tutkimuslaitoksen selvityksessä tode-
taan kuitenkin, että käytettyyn aineistoon ja 

sen muuttujiin liittyvien eräiden puutteiden 
vuoksi vaikuttavuusarvio jäi jonkin verran 
epävarmaksi. 

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen te-
kemän selvityksen johdosta voidaan tehdä se 
johtopäätös, että verohuojennuksen tehok-
kuus investointikannustimena nykyisessä 
muodossaan ei ole merkittävä. Tämän joh-
dosta sen jatkamisen tarkoituksenmukaisuut-
ta on tulevaisuudessa syytä arvioida uudel-
leen. 
 
3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esityksestä on pyydetty lausunnot si-
säministeriöltä sekä kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöltä. Lausunnoissa esitetyt kannanotot 
on mahdollisuuksien mukaan otettu huomi-
oon esitystä laadittaessa. 
 
4.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

4.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
4.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopi-

muksista 

Euroopan Yhteisöjen valtiontukea koskevat 
säännökset perustuvat Euroopan Yhteisöjen 
perustamissopimuksen 87—89 artiklaan. Li-
säksi on eräiden alojen tukia koskevia eri-
tyissäännöksiä. Perustamissopimuksen 87 ar-
tiklan mukaan valtiontuki, joka vääristää tai 
uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin 
yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteis-
markkinoille. Tällainen yhteisöoikeuden vas-
tainen tukitoimi voi olla esimerkiksi yrityk-
sille myönnettävä veronhuojennus. 

Euroopan yhteisöjen komissio on antanut 
asetuksen (EY) N:o 70/2001 Euroopan yhtei-
söjen perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta pienille ja keskisuurille yri-
tyksille myönnettyyn valtiontukeen, jäljem-
pänä pk-ryhmäpoikkeusasetus. Pk-ryhmä-
poikkeusasetuksessa tuella tarkoitetaan toi-
menpiteitä, jotka täyttävät perustamissopi-
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muksen 87 artiklan 1 kohdassa asetetut, kiel-
letyn valtiontuen tunnusmerkit. Asetuksessa 
on säädetty edellytyksistä, joiden vallitessa 
pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetty 
tuki soveltuu yhteismarkkinoille ja on vapau-
tettu perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudes-
ta.  

Investointien korotettuja poistoja koskeva 
ohjelma on EY:n perustamissopimuksen 87 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, sillä se 
suosii määrätyillä alueilla sijaitsevia yrityk-
siä. Kyseinen tuki on investointitukea pk-
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisessa merki-
tyksessä. Komission päätöksessä (11.6.2001 
SG(2001) D/289096) komissio on katsonut, 
että voimassa oleva kehitysalueiden veron-
huojennus noudattaa valtiontukia koskevia 
suuntaviivoja eikä ole vastustanut järjestel-
mää. 

Pk-ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan on 
mahdollista tehdä investointi aineelliseen 
käyttöomaisuuteen uuden laitoksen perusta-
miseksi, olemassa olevan laitoksen laajenta-
miseksi tai sellaisen toiminnan aloittamisek-
si, joka merkitsee perusteellista muutosta 
olemassa olevan laitoksen valmistamaan 
tuotteeseen tai tuotantoprosessiin. Aineelli-
sen omaisuuden investoinnin tukikelpoisiksi 
kustannuksiksi katsotaan maa-alueisiin, ra-
kennuksiin, koneisiin ja laitteisiin tehtyihin 
investointeihin liittyvät kustannukset.  

Asetus koskee siten luonteeltaan pysyviä ja 
suurehkoja investointeja, eikä tukea voida 
myöntää esimerkiksi yksittäisiin investoin-

teihin irtaimeen käyttöomaisuuteen. 
Tuki, jolle myönnetään poikkeus komissi-

on pk-ryhmäpoikkeusasetuksella, ei saa ka-
sautua muiden perustamissopimuksen 87 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valtiontukien 
tai muun yhteisön rahoituksen kanssa. Koro-
tetun poisto-oikeuden käytöstä aiheutuva ar-
vioitu verotuen määrä otettaisiin huomioon 
muun tuen tasoa harkittaessa siten, että tuki-
en kokonaismäärä ei ylitä sallittua enim-
mäismäärää. 

Asetuksessa edellytetään, että tukiohjel-
massa on erityinen viittaus komission asetuk-
seen ja tukiohjelman julkaisemiseen Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä. Suomi toi-
mittaa asetuksen edellyttämällä tavalla ko-
missiolle 20 työpäivän kuluessa täytäntöön-
panosta Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä julkaisemista varten asetuksessa tarkoi-
tetun tiivistelmän tukiohjelmasta. Esityksessä 
tarkoitettu tuki täyttää pk-ryhmäpoikkeusase-
tuksen edellytykset, minkä johdosta tarkoi-
tuksena on, että Suomi ilmoittaa tuen edellä 
mainitulla tavalla. 
 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007. Lakia sovellettaisiin 
verovuosilta 2007—2012 toimitettavissa ve-
rotuksissa.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

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) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 914/2003, seuraavasti: 

 
1 § 

Lain tarkoitus ja alueellinen soveltaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kehitysalueella tarkoitetaan tässä laissa 

valtioneuvoston alueiden kehittämislain 
(602/2002) nojalla määräämää kehitysalueen 
I tukialuetta. 
 

2 § 

Veronhuojennukseen oikeuttavat investoinnit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pie-
neen tai keskisuureen yritykseen, joka vero-
vuosien 1998—2008 aikana tekee siinä tar-
koitetun investoinnin. Käyttöomaisuuden 
hankintamenosta saadaan tehdä 5 §:ssä tar-
koitettu korotettu poisto, jos yritys on vero-
vuoden päättyessä pieni tai keskisuuri yritys. 
Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta, jos yrityksen toimialana on: 

1) maataloustuotteiden jalostus; 
2) teräksen tai teräsputkien valmistus; 

3) tekokuitujen valmistus; 
4) autojen tai auton osien valmistus; taikka 
5) laivojen valmistus tai korjaus. 
 

8 § 

Voimaantulo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lakia sovelletaan verovuosilta 1994—2012 

toimitettavissa verotuksissa. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-
rovuodelta 2007 toimitettavassa verotukses-
sa. 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, ke-
hitysalueen tuotantotoiminnan ja matkailu-
toiminnan tukemiseen sovelletaan Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 ar-
tiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille 
yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annet-
tua komission asetusta (EY) N:o 70/2001. 
Asetuksessa edellytetty tiivistelmä tukioh-
jelmasta julkaistaan Euroopan yhteisöjen vi-
rallisessa lehdessä. 

————— 

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

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) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 914/2003, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Lain tarkoitus ja alueellinen soveltaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kehitysalueella tarkoitetaan tässä laissa 

alueiden kehittämisestä annetun lain 
(1135/93) nojalla valtioneuvoston määrää-
mää kehitysalueen I ja II tukialuetta. 
 

1 § 

Lain tarkoitus ja alueellinen soveltaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kehitysalueella tarkoitetaan tässä laissa 

valtioneuvoston alueiden kehittämislain 
(602/2002) nojalla määräämää kehitysalu-
een I tukialuetta. 

 
 

2 § 

Veronhuojennukseen oikeuttavat investoin-
nit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pie-
neen tai keskisuureen yritykseen, joka ve-
rovuosien 1998—2006 aikana tekee siinä 
tarkoitetun investoinnin. Käyttöomaisuuden 
hankintamenosta saadaan tehdä 5 §:ssä tar-
koitettu korotettu poisto, jos yritys on vero-
vuoden päättyessä pieni tai keskisuuri yri-
tys. Mitä tässä momentissa säädetään, ei 
kuitenkaan sovelleta, jos yrityksen toimi-
alana on: 

1) maataloustuotteiden jalostus; 
2) teräksen tai teräsputkien valmistus; 
3) tekokuitujen valmistus; 
4) autojen tai auton osien valmistus; taik-

ka 
5) laivojen valmistus tai korjaus. 

 

2 § 

Veronhuojennukseen oikeuttavat investoin-
nit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pie-
neen tai keskisuureen yritykseen, joka ve-
rovuosien 1998—2008 aikana tekee siinä 
tarkoitetun investoinnin. Käyttöomaisuuden 
hankintamenosta saadaan tehdä 5 §:ssä tar-
koitettu korotettu poisto, jos yritys on vero-
vuoden päättyessä pieni tai keskisuuri yri-
tys. Mitä tässä momentissa säädetään, ei 
kuitenkaan sovelleta, jos yrityksen toimi-
alana on: 

1) maataloustuotteiden jalostus; 
2) teräksen tai teräsputkien valmistus; 
3) tekokuitujen valmistus; 
4) autojen tai auton osien valmistus; taik-

ka 
5) laivojen valmistus tai korjaus. 
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8 § 

Voimaantulo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lakia sovelletaan verovuosilta 1994—

2010 toimitettavissa verotuksissa. 
 

8 § 

Voimaantulo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lakia sovelletaan verovuosilta 1994—

2012 toimitettavissa verotuksissa. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-
ta 20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-
rovuodelta 2007 toimitettavassa verotuk-
sessa. 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, 
kehitysalueen tuotantotoiminnan ja matkai-
lutoiminnan tukemiseen sovelletaan Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan soveltamisesta pienille ja kes-
kisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontu-
keen annettua komission asetusta (EY) N:o 
70/2001. Asetuksessa edellytetty tiivistelmä 
tukiohjelmasta julkaistaan Euroopan yhtei-
söjen virallisessa lehdessä. 

——— 
 

 


