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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE
LAIKSI KONE- JA LAITEINVESTOINTIEN KOROTETUISTA POISTOISTA VEROVUOSINA 2020-2023

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi kone- ja laiteinvestointien korotetuista poistoista verovuosina
2020-2023. Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.
Yksityisten investointien lisäämiseksi hallitus päätti ottaa käyttöön kone- ja laiteinvestointien
kaksinkertaisen poistomahdollisuuden verotuksessa vuosina 2020-2023 vuoden 2020 talousarvion täydentämisen yhteydessä. Esityksen mukaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020-2023 käyttöön ottamansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen
poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana. Laissa tarkoitettujen koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen menojäännöspoisto olisi siten nykyisen enintään 25 prosentin sijasta enintään 50 prosenttia.
Keskuskauppakamari kannattaa esitysluonnoksen tavoitetta lisätä yksityisiä investointeja. Keskuskauppakamari toteaa, että mahdollisuus korotettujen poistojen vähentämiseen olisi perusteltua ulottaa myös käytettyinä hankittuihin koneisiin ja laitteisiin. Esitysluonnoksen s. 3 on arvioitu, että kaikista yritysten investoinneista vain noin 10 % kohdistuisi käytettyinä hankittuihin
koneisiin ja laitteisiin, joten näiden jättämisellä korotettujen poistojen soveltamisalan ulkopuolelle ei ole fiskaalisesti suurta merkitystä. Keskuskauppakamari arvioi, että käytetyt koneet ja
laitteet ovat yleensä sellaisia pitkäaikaisia hankintoja, jotka palvelevat yritysten varsinaista tuotannollista toimintaa. Soveltamisalan rajaus vaikuttaa perusteettomalta myös siksi, että käytettyihin laitteisiin uusina hankitut varaosat olisivat kuitenkin korotettujen poistojen piirissä. Lisäksi
soveltamisalan rajauksen poistaminen yksinkertaistaisi verotusta.
Käytettyjen koneiden ja kaluston jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle kannustaa investoimaan uusiin koneisiin ja kalusteisiin käytettyjen asemesta. Tämän voitaisiin ajatella olevan ympäristön kannalta kuormittavampaa silloin, kun kyse ei ole ympäristöystävällisempään teknologiaan siirtymisestä, ja koska se lyhentää olemassa olevan kannan elinkaarta.
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Esityksessä laki on määräaikainen ja loppuu vuoden 2023 jälkeen. Laki ei ehdi kokonaisvaltaisesti vaikuttaa vuonna 2020, koska lainsäädännön muutoksiin liittyy muutoskitkaa yritysten näkökulmasta. Toisaalta lain määräaikaisuuden takia investointikannustin heikkenee ajassa. Jo
varhaisessa vaiheessa tulisi arvioida, onko perusteita muuttaa verokannustin pysyväksi vai ei.
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