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Lausuntopyyntö diaarinumerolla VH/48/00.01.00/2020 

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Koneiden ja laitteiden korotetut poistot 
verovuosina 2020-2023 

Verohallinto on pyytänyt lausuntoa ohjeluonnoksesta koneiden ja laitteiden korotetuista poistoista 
verovuosille 2020-2023, perustuen 1.1.2020 voimaan tulleeseen lakiin koneiden, kaluston ja muun 
niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 
(1572/2019, jatkossa ”laki”). Teknologiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja 
esittää lausuntonaan seuraavaa. 

1 Yleistä 

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä, että Verohallinnon ohje annetaan mahdollisimman pian lain 
voimaantulon jälkeen, jotta yritykset saavat käytännön ohjeistuksen korotettujen poistojen 
tekemiseen. Ohjeluonnoksessa olisi hyvä viitata myös Verohallinnon antamaan muuhun, yleiseen 
ohjeistukseen poistoista.  

Ohjeessa todetaan, että verovelvollinen saa tehdä kaksinkertaisen poiston koneista ja laitteista, 
jotka otetaan käyttöön lain voimassaoloaikana ja lakia sovelletaan verovuosilta 2020-2023 
toimitettavissa verotuksissa. Lain 1 §:n sanamuodon mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää 
kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön ottamiensa koneiden, kaluston tai niihin verrattavan 
käyttöomaisuuden hankintamenoja, mutta 2 §:ssä todetaan, että poiston saa tehdä sinä 
verovuonna jona irtain käyttöomaisuus on otettu käyttöön. Lain ristiriitainen kieli on aiheuttanut 
epäselvyyttä soveltamisajasta murretun tilikauden omaavilla yrityksillä. Siksi on hyvä, että 
Verohallinnon ohjeessa soveltamisaikaa on selvennetty sekä otettu ohjeeseen useampi murrettuja 
tilikausia koskeva esimerkki.  

Voimaan tulleesta laista rajattiin ulkopuolelle käytettynä hankittu irtain käyttöomaisuus. 
Korotettuja poistoja saa tehdä uutena hankitusta omaisuudesta ja toisaalta korjaamis- ja 
uusimiskuluista. Siksi olennaisin kohta, johon Teknologiateollisuus ry pyytää tarkennuksia, on 
uuden irtaimen käyttöomaisuuden ja toisaalta korjaamis- ja uusimiskulujen määritelmät, jotta 
vältytään vaikeilta tulkintaongelmilta ja veronkorotuksilta.  

2 Korotetun poiston kohdetta koskevat edellytykset 

Ohjeessa puhutaan lähinnä vain ”koneista ja laitteista”. Selvyyden vuoksi olisi hyvä ohjeen alussa 
todeta, että jatkossa käytettävä määritelmä ”kone ja laite” viittaa lain sanamuodon mukaiseen 
määritelmään ”koneet, kalusto ja muu niihin verrattava irtain käyttöomaisuus”. Ohjeen 
kappaleessa 2 todetaan, että korotetun poiston tekeminen edellyttää, että kone tai laite kuuluu 
EVL 30 § tai MVL 8 §:n soveltamisalaan. Kuitenkin kappaleessa 2.1 todetaan, että korotetun poiston 
voi tehdä myös EVL 31 §:ssä tarkoitetusta omaisuudesta. Maininnan 31 §:stä voisi selvyyden 
vuoksi lisätä jo otsikon 2 alle. 

Uusi kone tai laite 

Valitettavasti uuden lain soveltamisalan piiriin ei otettu käytettyjä koneita ja laitteita. Tämän vuoksi 
ohjeessa tulee määritellä selkeästi, milloin kone tai laite on uusi ja milloin kyse on sellaisista 
korjaamis- tai uudistamisinvestoinnista, joiden osalta korotetut poistot voidaan tehdä.  
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EVL 30 §:ssä menojäännös on määritelty:  
Menojäännös on verovuoden aikana käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden 
hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden 
poistamattomien hankintamenojen summa vähennettynä irtaimesta 
käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla 
vastikkeilla. Menojäännöstä laskettaessa katsotaan irtaimen käyttöomaisuuden 
hankintamenoksi myös irtaimen käyttöomaisuuden laajennus-, muutos-, uudistus- ja 
muut vastaavat perusparannusmenot sekä, verovelvollisen vaatiessa, suurehkot 
korjausmenot.  

Teknologiateollisuus ry ehdottaa, että EVL 30 §:n mukainen määritelmä, tai viittaus siihen lisätään 
Verohallinnon ohjeeseen myös otsikon 2.2 alle. Ohjeessa tulee mainita, että ohjeluonnoksen 
”korjaaminen ja uudistaminen” tarkoittaa EVL 30 §:n kattamia menoja ja pykälää koskevaa 
oikeuskäytäntöä1 ja oikeuskirjallisuutta voidaan käyttää tulkinnassa hyväksi.   

Koneen tai laitteen käyttöönotto  

Käyttöönoton osalta ohjeessa viitataan vain oikeustapauksiin koskien asentamista ja koekäyttöä. 
Teknologiateollisuus ry ehdottaa, että mikäli ohjeeseen otetaan viittauksia oikeuskäytäntöön, 
ohjeeseen otetaan viittauksia käyttöönoton määritelmää koskevasta oikeuskäytännöstä 
laajemmin.2 Ohjeen lause ”Sen sijaan esimerkiksi varakoneet katsotaan otetuksi käyttöön, kun ne 
on hankittu.” on epäselvä ja irrallinen. Joko tätä kohtaa tulee tarkentaa tai poistaa lause kokonaan 
ohjeesta.  

Helsingissä 17.1.2020 

Teknologiateollisuus ry 

Matti Mannonen                 
Johtaja, Elinkeinopolitiikka 

Lisätietoja:  
Maria Volanen, johtava asiantuntija, veropolitiikka (maria.volanen@teknologiateollisuus.fi)

1 Esimerkiksi perusparannusmenoja koskevaa oikeuskäytäntöä KHO 1992 T 1849 ja KHO 1979 II 531. 
2 Esimerkiksi käyttöönottoa koskevaa oikeuskäytäntöä KHO 1987 B 528 ja KHO 1985 T 1252.


