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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi olutverosta annetun 
lain 4 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Keskioluesta suoritettava olutvero ehdotetaan 
korotettavaksi 25 prosentista 30 prosenttiin 
alkoholiyhtiön vahvistamasta vähittäismyynti
hinnasta. Veron korotuksella sinänsä ei olisi 
vaikutusta keskioluen myyntihintaan, vaan se 
ainoastaan supistaisi alkoholiyhtiön ylijäämää 

veron korotuksesta johtuvaa olutveron tuoton 
kasvua vastaavalla määrällä. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitus saattaa voi
maan vuoden 1981 alusta. 

PERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne. 

Keskioluen ja vahvan oluen valmisteverotus
ta koskeva lainsäädäntö uudistettiin kokonai
suudessaan vuoden 1980 alusta, jolloin tuli 
voimaan laki olutverosta ( 877/79). Lain mu
kaan olutveron perusveroa on suoritettava III 
veroluokan oluesta eli keskioluesta 25 prosent
tia ja vahvasta oluesta 40 prosenttia alkoholi
yhtiön vahvistamasta vähittäismyyntihinnasta. 
Keskioluesta suoritettavan olutveron määrä on 
nykyisten hintojen mukaan laskettuna 60 pen
niä ;..) litran pullolta. 

Oluesta kertyy valtiolle tuloja myös liike
vaihtoveron ja Oy Alko Ah:n ylijäämän muo
dossa. Alkoholiyhtiön osuus on tällä hetkellä 
27,16 penniä keskiolutpullolta. Keskioluesta tu
loutettava osuus Oy Alko Ah:n ylijäämästä 
muodostunee kuluvana vuonna noin 130 mil
joonaksi markaksi. Jos keskioluen valmisteve
roprosenttia ei koroteta, nousee keskioluesta 
tuloutettava ylijäämä huomattavasti vuonna 
1981. 

2. Ehdotettu muutos. 

Koska valtion alkoholitulot tulisi tulouttaa 
valtiolle ensisijaisesti alkoholijuomaveron tai 
olutveron tuottona, ehdotetaan keskioluesta 
kannettava olutveron perusvero korotettavaksi 
nykyisestä 25 prosentista .30 prosenttiin. Muu-
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tos pienentäisi vastaavasti alkoholiyhtiön osuut
ta keskioluen hinnassa. 

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset. 

Keskioluesta suoritettavan olutveron koro. 
tuksen arvioidaan lisäävän olutveron tuottoa 
runsaalla 65 miljoonalla markalla, kun otetaan 
huomioon vuoden 1981 alussa toteutettavaksi 
suunniteltu hinnankorotus. Muutos supistaisi 
alkoholiyhtiön ylijäämää veronkorotuksen tuot
toa vastaavalla määrällä. Muutoksella sinänsä ei 
olisi vaikutusta keskioluen vähittäismyyntihin
taan. Vuonna 1981 olutveron tuotoksi arvioi
daan 805 miljoonaa markkaa. 

4. Voimaantulo. 

Ehdotettu lainmuutos liittyy vuoden 1981 
tulo- ja menoarvioesitykseen. Laki on tarkoi
tus saattaa voimaan vuoden 1981 alussa. 

5. Säätämisjärjestys. 

Lakiehdotus on käsiteltävä verolain säätä
misestä määrätyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn mukaisesti annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
olutverosta annetun lain 4 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 anne
tun lain ( 877/79) 4 § :n 1 momentti näin kuuluvaksi. 

4 §. 
Perusveroa on suoritettava II veroluokan 

oluesta 13 prosenttia, III veroluokan oluesta 
30 prosenttia ja IV veroluokan oluesta 40 
prosenttia alkoholiyhtiön vahvistamasta vähit
täislllyyntihinnasta. 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

päivänä 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
olutverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 anne
tun lain ( 877/79) 4 § :n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

4 §. 
Perusveroa on suoritettava II veroluokan 

oluesta 13 prosenttia, III veroluokan oluesta 
25 prosenttia ja IV veroluokan oluesta 40 
prosenttia alkoholiyhtiön vahvistamasta vähit
täismyyntihinnasta. 

Ehdotus. 

4 §. 
Perusveroa on suoritettava II veroluokan 

oluesta 13 prosenttia, III veroluokan oluesta 
JO prosenttia ja IV veroluokan oluesta 40 
prosenttia alkoholiyhtiön vahvistamasta vähit
täismyyntihinnasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




