LA 53/1995 vp
Lakialoite 53

Jääskeläinen ym.: Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 85 §:n
muuttamisesta

Eduskunnalle

Palvelualoilla toimivat työvaltaiset pienyritykset ovat joutuneet kohtuuttomaan tilanteeseen 22 prosentin arvonlisäveron takia. Moni
pienyritys on joutunut lomauttamaan tai vähentämään työntekijöitään, minkä johdosta työttömyys on lisääntynyt. Kuitenkin on todettu, että
juuri pienyritysten pitäisi olla yhteiskunnassa se
voimavara,joka voi työllistää lisää työntekijöitä.
Nykyisessä vaikeassa työllisyystilanteessa olisi otettava kaikki keinot käyttöön työpaikkojen
luomiseksi. Yksi mahdollinen keino on liikevaihdoltaan pienien, työvaltaisten yritysten arvonlisäverotuksen toteuttaminen porrastetusti siten,
että osan palkkakuluista voisi vähentää veronalaisesta tulosta.

Henkilöstöruokalat ovat arvonlisäveron voimaan tultua joutuneet suuriin vaikeuksiin. Kate
jää pieneksi, jopa alle kannattavuuden. Monien
elintarvikkeiden tukkuhinnat eivät ole laskeneet
eikä ateriahintoja ole mahdollisuus juurikaan
nostaa. Mikäli taas tingitään laadusta, johtaa se
entistä vähempään ruokalan käyttöön. Silloin
kun henkilöstöruokala palvelee vain työpaikan
työntekijöitä, olisi aiheellista määrätä arvonlisävero alennettuna, 12 prosenttina veron perusteesta.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
arvonlisäverolain 3 ja 85 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 3 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 29 päivänäjoulukuuta 1994 annetussa laissa (1486/94), sekä
lisätään 85 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 7 kohta seuraavasti:
3§
dosta vähintään 80 prosenttia, on vähennys 70
prosenttia
näin määritellyistä palkkakuluista.
Vähäinen toiminta
Yli 200 000 markan liikevaihdon osuudesta on
Verovelvolliselta ei peritä veroa, jos kalenteri- vähennys vastaavassa tapauksessa 400 000 marvuoden liikevaihto on enintään 50 000 markkaa, kan liikevaihtoon asti ao. palkkakuluista 35 proellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella mer- senttia. Palkkakulujen ollessa vähintään 60 prokitty verovelvolliseksi. Suoritettujen arvonlisä- senttia liikevaihdosta ovat vastaavat vähennykveromaksujen lisäksi saa työvaltainen pienyritys set 30 prosenttia 200 000 markan liikevaihtoon
tehdä seuraavat vähennykset ennen arvonlisäve- asti ja siitä ylimenevästä osuudesta 400 000
ron maksamista. Jos palkkakulut sosiaalimak- markkaan asti 15 prosenttia.
suineen ovat enintään 200 000 markan liikevaih250250
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85 §
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta
ja maahantuonnista suoritettava vero on 12 prosenttia veron perusteesta:

7) henkilöstöruokalan tarjoilutoiminta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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