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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elintarviketuotteiden 
valmisteverosta, makeisverosta, olutverosta ja virvoitusjuoma
verosta annettujen lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan eräisiin elintarvike
teollisuustuotteisiin sovellettavaa maatalouspe
räisten raaka-aineiden hinnanerotasausj ärjestel
mää muutettavaksi. Varsinaisia hinnanerokor
vauksia suoritettaisiin valtion tulo- ja meno
arvioon varatuista määrärahoista vastaisuudessa 
ainoastaan vientitoimituksista ja. verottomista 
kotimaan toimituksista. Muiden toimitusten 
verotuksessa verovelvollinen olisi oikeutettu 
ottamaan raaka-aineiden hinnaneron huomioon 
vähennyksenä. Muutosta voidaan pitää lähinnä 
budjettiteknisenä. 

Samassa yhteydessä makeiset ehdotetaan si
sällytettäväksi elintarviketuotteiden valmisteve
rosta annetun lain piiriin. Tämän ohella ma
keisista kannettaisiin makeisveroa. Makeisten 

verorasituksen nousun pienentämiseksi makeis
veroa ehdotetaan samalla alennettavaksi. 

Hinnanerokorvausmenoj en säätelemiseksi eh, 
dotetaan valtioneuvostolle annettavaksi mah
dollisuus päättää hinnanerokorvauksista nykyis
tä enemmän. Myös hinnanerokorvausmäärien 
laskemisessa käytettäviä ns. keskimääräisresep
tejä ehdotetaan muutettavaksi eräiltä osin. Li
säksi elintarviketuotteiden valmisteverosta, ma
keisverosta ja virvoitusjuomaverosta annettui
hin lakeihin ehdotetaan tehtäviksi eräitä muita 
pienehköjä muutoksia. 

Esitys liittyy vuoden 1983 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Lait on tarkoitus saattaa voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1983. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Hinnanerotasausjärjestelmä 

Eräisiin elintarviketeollisuuden valmistamiin 
tuotteisiin on sovellettu yhdistettyä valmiste
verotus- ja raaka-aineiden hinnanerojen tasaus
järjestelmää vuodesta 1964. Järjestelmällä tur
vataan kotimaisen elintarviketeollisuuden kil
pailukyky niin kotimaan markkinoilla kuin 
vientimarkkinoilla huolimatta tämän teollisuu
den käyttämien maatalousperäisten raaka-ainei
den kotimarkkina- ja maailmanmarkkinahinto
jen välisestä erosta. Hinnanerotasausta koske
vat säännökset sisältyvät makeisten, oluen, vir
voitusjuomien ja elintarviketuotteiden valmiste
veroista annettuihin lakeihin: laki ma-
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keisverosta (867 /79), laki elintarviketuottei
den valmisteverosta (868/79), laki virvoitus
juomaverosta ( 870/79) ja laki olutverosta 
(877 /79). 

Valmisteverotus- ja hinnanerotasausjärjestel
mään kuului alunperin vain sellaisia elintar
viketeollisuuden tuotteita, joiden tullit oli joko 
kokonaan tai osittain poistettu Suomen ja 
EFTAn tai Suomen ja Euroopan talousyhteisön 
välisessä kaupassa. 

V almisteverotus- ja hinnanerotasausjärjestel
mää laajennettiin vuoden 1978 elokuun alusta 
eräisiin elintarviketeollisuuden keskeisiin tuot
teisiin, jotka eivät ole vapaakauppatuotteita. 
Tällöin siihen sisällytettiin muun muassa eräät 
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liha- ja kalavalmisteet, mehut, hillot sekä eräät 
alkoholia sisältävät juomat. Tasausjärjestelmän 
laajennusta perusteltiin mm. kotimaan teolli
suuden kilpailuedellytysten ja vientimahdolli
suuksien parantamisella ja siitä johtuvilla myön
teisillä työllisyysvailkutuksilla. 

Käytännössä järjestelmä toimii siten, että ko
timaiset valmistajat maksavat valmisteveron 
tuotteistaan, vientituotteita ja kotimaan kulu
tukseen verotta toimitettuja tuotteita lukuun 
ottamatta. Toisaalta kotimaiselle valmistajalle 
maksetaan ~tuotteisiin käytettyjen raaka-aineiden 
kotimaan hinnan ja maailmanmarkkinahinnan 
erotusta vastaava määrä hin~anerokorv!),u~se, 
na. Valmistajalla on oikeus vähentää hinnan
erokorvaus valmisteverosta verotuksen yhtey
dessä. Tuontitavaro1sta on suoritettava sama 
v~lmistevero kuin maassa valmistetuista tava
roista. Näin ollen kodmaan toimitusten osalta 
raaka-aineissa noudatetaan kotimaan hintat~soa. 
Elintarvikkeita vievät yritykset saavat sen si
jaan kotimaiset maatalousraaka-aineensa maail.
manmarkkinahintaan. Vastaavasti tuonnissa ul
komaiset elintarvikkeet saavat kantaakseen näi
den hinnanerokorvausten suuruiset valmisteve
rot eli ne saatetaa,n sisliltämiensä raaka-ain~iden 
osalta kotimaiseen hintatasoon. 

Ma,keisista, oluesta ja virvoitusjuomista kan
nettava valmistevero on suurempi kuin niistä 
kotimaiselle valmistajalle suoritettava hinnan
erokorvaus. Näin ollen näistä tuotteista kertyy 
valtiolle nettomääräistä veroa maahan tuonnin 
lisäksi myös kotimaisista toimituksista. Elin
tarviketuotteiden valmisteverosta annetussa 
laissa tarkoitetuista tuotteista kannettava val
mistevero on yhtä suuri kuin niistä kotimai
selle valmistajalle suoritettava hinnanerokor
vaus. 

Hinnanerotas:;msjärjestelmän avulla tasataan 
seuraavien teollisuustuotteisiin sisältyvien maa
talousperäisten raaka-aineiden hinta maailman
markkinahinnan tasolle: vehnäjauho, ohra, mal
lasohra, kaura, ruis, sokeri, rasvainen maito
jauhe, rasvaton maitojauhe, soijaöljy, margiriini, 
voi, kananmunat, naudanliha, sianliha, peruna
tärkkelys, perunarae, peruna ja herne. 

Makeisten ja elintarviketuotteiden hinnan
erokorvauksen määrä tuoteyksikköä kohti pe
rustuu yhtäältä näiden tuotteiden keskimääräi
seen raaka-ainekoostumukseen ja toisaalta raa
ka-aineiden kotimaan hinnan ja maailmanmark
kinahinnan erotukseen. Keskimääräinen raaka
ainekoostumus kuvaa tällöin lähinnä kotimaan 

elintarv1keteollisuuden valmistamien tuotteiden 
raaka-ainesisältöä. 

Koska keskimääräinen raaka-ainekoostumus 
on määrätty koko elintarviketeollisuuden 
raaka-ainekulutuksen mukaan, hinnanerojen 
määrät saattavat yksittäistapauksissa poiketa 
todellisesta raaka-aineiden käytöstä. Tuote
va,likoiman laajuus ja valvontaan liittyvät 
syyt r~jwtt~v:at kuitenkin tekemästä tuottei
d~ ryhmittelyä kovin yksityiskohtaiseksi. 
Oluen ja virvoitusjuomien v~almistukseen käy
tetystä ·sokerista suoritettava hinnanerokorvaus 
perustuu sokerin hinnaneroon ja sokerin todel
liseen, k~ytt;öön. 
Vuonn~ 1981 olivat momentilta 28.37.40 

(Eräiden valmisteverolakien mukaiset hinnan
erokorvaukset) suoritetut bruttomääräiset hin
nanerok.orvausmenot 2 0119 miljoonaa markkaa. 
Tästä lähes. 1 600 milj. markkaa oli sellaisia 
elintarvi~etuotteiden valmistevet95ta annetun 
lain alaisista tuotteista ~suoritettuja menoja, joi
ta vastasi samoista tuotteista kannettu yhtä 
suuri valmisteverotulo. Varsinaisten nettome
nojen määrä oli siten noin 460 milj. markkaa. 
Tästä 300 mHj. ma),'kkaa käytettiin viennin tu
kemiseen ja 160 ~ilj. markkaa kotima~ toitn.i
tusten hintojen alentamiseen. 

Bruttomääräisen hinnanerokorvausmenon kas
vuun OVat. merkittävimmin vaibttaneet VuOn
na l978 tapahtunut hinnnaerotasausjärjestelffiän 
laaientaminen sekä raaka-aineiden kotimarkki
nahintoJen ja maailmanmarkkinahintojen. väli~ 
sen eron jatkuva kasvu. 

2. T a r v e 1 a i n s ä ä d ä n n ö n 
muuttamiseen 

Hinnanerokorvausmenomomentille 28.37.40 
kirjataan nykyisin hinnanerokorvausmenojen 
kokonaismäärä yhtenä lukuna. Tästä määrästä 
on noin 80 % ·sellaisia menoja, joita vastaa 
yhtä suuri elintarviketuotteiden valmistevero
tulo. Koska bruttomääräiset menot saattavat 
huomattavasti muuttua hintojen ja tuotanto
määrien muuttuessa samalla kun nettomääräi
set menot säilyvät ennallaan, on tämä brutto
menettely osaltaan vaikeuttanut hinnanerokor
vausmenojen seurantaa ja arviointia. Järjestel
män nettouttaminen niiden toimitusten osalta, 
joista kannettava valmistevero ja suoritettava 
hinnanerokorvaus "kuittaavat" toinen toisensa, 
vähentäisi hinnanerokorvausmenot noin 2 000 
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mUj. markasta noin 400 milj. markkaan. Täl
löin myös menojen seuranta ja arviointi olisi 
nykyistä helpompaa. 

Nettoottaminen merkitsisi myös sitä, että 
hinnanerokorvausmomentille kirjattavat menot 
muodostuisivat tällöin todellisten menojen mu
kaisiksi. 

Hinnanerokorvausmenojen nettoottaminen 
tekisi mahdolliseksi myös makeisten, virvoitus
juomien ja elintarviketuovteiden valmistevero
tulojen saattamisen todellisten nettotulojen mu
kaiseksi. 

Elintarviketuotteiden valmisteverosta anne
tun lain alaisten tuotteiden kotimaan toimi
tusten osalta hinnanerokorvausmenon kasvua 
vastaa automaattisesti yhtä suuri vaJ.mistevero
tulon lisäys. Viennin määrän muutokset hei
jastillvat sen sijaan välittömäs1ti nettomääräisiin 
hinnanerokorvausmenoihin. Makeisten ja vir
voitusjuomien osalta l1a!llka-aineiden hinnaneron 
kasvu puolestaan pienentää nettomääräistä val
misteverotuottoa, sillä veromääriä ei muuteta 
hinnanevon kasvua vastaavasti samaJ.la tavalla 
kuin elintarvi:ketuotteiden hinnanerotasausjär
jestelmässä. 

Kotimaassa vailmistettujen elintarviketuottei
den viennin sekä muiden verottomien toimi
tuS'ten osalta suoritettavat hinnanerokorvauk
set aiheuttavat valtiolle nettomääräisiä meno
ja. Menojen rajoittamiseksi tulisi valtioneuvos
tolla olla oikeus päättää hinnanerokorvauksista 
nykyistä laajemmin. Nykyisissä laeissa ei ole 
tällaista rajoitusta, vaan valmistajalla on lain 
II\Ukaan oikeus aina saada laissa säädetty hin
nanerokorvaus. 

Eräiden tuotteiden hinnanerokorvausmäärien 
laskemis.essa käytettävät ns. keskimääräisreseptit 
sekä olutverosta ja virvoitusjuomaverosta an
nettujen lakien verovapaussäännökset edellyttä
vät myös eräiltä osin tarkistamista. 

3. Ehdotetu t muutokset 

3 .1. Elintarviketuotteiden valmistevero 

Elintarviketuotteiden valmisteverosta annet
tua lakia ehdotetaan tulojen ja menojen net
touttamiseksi muutettavaksi siten, että koti
mainen valmistaja voisi ottaa verotuksessa vä
hennyksenä huomioon verollisten tuotteiden 
valmistukseen käytettyjen maatalousperäisten 
raaka-aineiden hinnanerot. V altiovarainministe-

riö vahvistaisi raaka-aineiden hinnanerot tuote
ryhmittäin raaka-aineiden keskimääräisen kulu
tuksen mukaan tai raaka-aineittain. Tämä kos
kisi ainoastaan kotimaisia toimituksia. Jos tuot
teita toimitettaisiin vientiin tai ne olisi muu
toin säädetty verottomiksi, kotimaiselle valmis
tajalle voitaisiin suorittaa raaka-aineiden hin
nanerokorvausta momentille 28.37.40 varatuista 
määrärahoista sen mukaan kuin valtioneuvosto 
määrää. Viennin hinnanerokorvaukset voisivat 
olla samat kuin kotimaan toimituksissa. 

Valtioneuvoston päät&ksessä voitaisiin tietty
jen tuotteiden osalta suoritettaville hinnanero
korvauksille tai tuen alaiselle viennille asettaa 
enimmäismäärät, jonka ylittävältä osalta hin
nanerokorvauksia ei enää suoritettaisi. Muiden 
tuotteiden osalta tukijärjestelmä toimisi "auto
maattisesti" kuten tähänkin asti. Vuoden 198.3 
osalta on tarkoitus rajoittaa maltaiden tuen 
alainen vienti 25 000 tonniin ja vuonna 1984 
23 000 tonniin sekä sokerikemian tuotteiden 
vienti vuonna 1983 14 000 tonniin. 

Lisäksi elintarviketuotteiden valmisteverosta 
annettuun lakiin ehdotetaan t.eht.äväksi eräitä 
keskimääräisreseptien ja verotaulukon tarkis
tuksia. 

3.2. Makeisvero 

Makdsten hinnanerotasausjärjestelmää ehdo
tetaan muutettavaksi sellaiseksi, etteivät raaka
aineiden hinnanerojen muutokset vaikuttaisi 
suoraan valtion nettomääräisiin valmistevero
tuloihin. Tuonnin ja kotimaan toilffiitusten osal
ta tämä ehdotetaan toteutettavaksi siten, että 
makeiset sisällytetään elintarviketuotteiden val
misteverosta annetun lain piiriin. Tämän lisäksi 
makdsista tulisi kantaa makeisveroa. Makeis
verosta ei kuitenkaan enää saisi vähentää raaka
aineiden hinnaneroa, vaan vero kertyisi täysi
määräisenä. 

Hinnanerojen tasaaminen tapahtuisi sen si
jaan elintarviketuotteiden va1misteverosta an
netun lain nojalla. Tällöin kotimaan toimitus· 
ten osalta hinnanerot ja valmisteverot olisivat 
yhtä suuret. Viennin osalta suoritettavat hin
nanerokorvausmenot eivät tämän muutoksen 
yhteydessä muutJtuisi. 

Makeisveron määrä on tällä hetkellä 5,20 
markkaa kilolta. Jos otetaan huomioon hinnan
erokorvauksen nettoveroa alentava vaiku
tus, on suklaatuotteista suoritettava nettovero 
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noin 1,20 mk/ikg ja muista makeisista suori
tettava vero noin 2,50-2,80 mk/kg. Jotta ma
keisten verorasitus ei kohtuuttomasti nousisi 
makeisten hinnanerotasausjärjestelmään ehdote
tun . muutoksen seurauksena, esitetään makeis
vero aleunettavaksi nykyisestä 5,20 markasta 
3,00 markkaan kilolta. Muutos merkitsisi suk
laamakeisten hintojen nousua noin 6 prosen
tilla muiden makeisten hintojen säilyessä lähes 
ennallaan. 

Suklaamakeisten osalta korotus on perustel
tavissa veron jälkeenjääneisyydellä, sillä suklaa
makeisten edellinen veronkorotus toteutettiin 
vuonna 1976. 

Makeisiin sisältyvän makeissiirapin valmis
tuksessa käytettävän perunajauhon hinta alen
netaan maailmanmarkkinatasolle ns. maatalou
den pivkältä momenitilta maksettavan tuen avul
la. Sen sijaan makeisten muiden raaka-ainei
den hinta tasataan valmisteverolakien mukai
sen hinnanerotasausjärjestelmän avulla. Koska 
ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää kahta eri
laista tasausjärjestelmää, ehdotetaan makeissii
rapin nykyisestä tukijärjestdmästä luovuttavak
si ja makeissiirappi otettavaksi huomioon raa
ka-aineena makeisten keskimääräisresepteissä 
elintarviketuotteiden valmisteverolaissa. Tämä 
muutos nostaa muiden kuin suklaamakeisten 
hintoja noin 5 prosentilla suklaamakeisten hin
tojen säilyessä lähes ennallaan. 

3.3. Olutvero 

Myös oluen osalta ehdotetaan toteutettavak
si valmisteveron ja hinnanerokorvauksen net
touttaminen. Oluen veromäärät säilyisivät 
muuttumattomina. 

Olutverosta ehdotetaan samalla vapautetta
vaksi olut, joka käytetään kosmeettisten tuot
teiden valmistukseen. 

3.4. Virvoitusjuomavero 

Myös virvoitusjuomien valmisteverotuksessa 
ehdotetaan toteutettavaksi veron ja hinnanero
korvauksen nettouttaminen. 

Virvoitusjuomaveron lisäveroa kannetaan voi
massa olevan lain mukaan sellaisenaan juota
vien virvoitusjuomien lisäksi myös eräistä vir
voitusjuomien valmistukseen käytettäväksi so
veltuvista tuotteista. Koska näiden tuotteiden 
vähittäismyyntipäällykset eivät ole luonteeltaan 
kertakäyttöpäällyksiä, ne ehdotetaan vapautetta-

vaksi virvoitusjuomaveron lisäverosta. Näin lisä
vero kohdistuisi entistä tarkemmin juomapak
kauksiin, jotka aiheuttavat eniten ympäristö
haittoja ja joiden jakelujärjestelmä ei perustu 
palautuspulloihin. Muilta osin lisäverosäännök
set ehdotetaan säilytettäväksi nykyisellään. 

Kosmeettisten tuotteiden valmistukseen käy
tettävät virvoitusjuomaveron alaiset tuotteet 
ehdotetaan vapautettavaksi virvoitusjuomave
rosta. 

4. A s i a n v a 1m i s te 1 u j a 
lausunnonantajat 

Esitys perustuu pääosilltaan hinnanerokor
vaustyöryhmän muistioon (1982: VM 3) ·ja 
siitä saatuihin lausunitoihin. Muistiosta ovat 
antaneet lausuntonsa ulkoasiainministeriö,' maa
ja metsätalousministeriö, valtiovarainministe
riön tulo- ja menoarvio-osasto, vero-osasto, 
lkansan:talousosas:to ja suunnittelusihteeristö, 
·tuhliha111tus, eliP..keinohallitus, lääkintöhallitus, 
vahiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, 
Elintarvrketeollisuusliitto ja Oy Alko Ab. Lau
sunnonantajat ovat pääosin kannattaneet edellä 
esitettyjä ehdotuksia, mutta eräissä kohdin 
esittäneet · varaumia ja muutosehdotuksia. 

Oluen ja virvoitusjuomien verohelpotusten 
osalta on tulliasiain neuvottelukunta antanut 
myönteisen lausunnon. 

5. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuk
sia. 

Elintarviketuotteiden valmisteveroa arviol
daan kertyvän 170 miljoonaa markkaa, makeis
veroa 115 miljoonaa markkaa, virvoitusjuoma
veroa 95 miljoonaa markkaa ja olutveroa 1 055 
miljoonaa markkaa. Momentilta 28.37.40 suo
ritettavien hinnanerokorvausmenojen arvioidaan 
muodostuvan noin 590 miljoonaksi markaksi, 
josta noin 350 miljoonaa markkaa aiheutuu 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun 
lain alaisten tuotteiden ja 60 miljoonaa mark
kaa makeisten viennistä sekä noin 60 miljoo
naa markkaa maltaiden kotimaan toimituksis,ta 
oluen valmistukseen. Menoista no1n 120 mil
joonaa markkaa on vuoden 1982 toimh,uksista 
maksettavia hinnanerokorvauksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki elintarviketuotteiden valmiste
verosta 

7 §. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 
ehdotetaan ns. tiivistetyt ekstraktit, joita käy
tetään virvoitusjuomaverosta annetussa laissa 
( 870/79) tarkoitettujen tuotteiden valmistuk~ 
seen, vapautettaviksi valmisteverosta. 

9 §. Pykälän 1 momentin mukaan kotimai
nen valmistaja olisi oikeutettu ottamaan vero
tuksessa vähennyksenä huomioon raaka-ainei
den kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkkina
hinnan välisen eron. Hinnaneromäärät vahvis
taisi valtiovarainministeriö kuten nykyäänkin. 
Tämä menettely koskisi ainoastaan verollisia 
toimituksia. Menettely vastaisi asiallisesti 
valmisteverotuslain (558/7 4) 9 § :n säännöstä. 

Verottomiin toimituksiin sovellettaisiin py
kälän 2 momenttia. Sen mukaan kotimaiselle 
valmistajalle voitaisiin verottomien toimitusten 
osalta suorittaa valtion varoista raaka-aineiden 
hinnanerokorvausta sen mukaan kuin valtio
neuvosto määrää. Tämä mahdollistaisi hinnan
erokorvausmenojen rajoittamisen, jos se kat
sottaisiin >tarpeelliseksi. Nyky1sen elintarvike
tuotteiden valmisteverolain nojalla ei tähän 
ole mahdollisuuksia, vaan valmistajalla on lain 
nojalla oikeus saada hinnanerokorvaus toimi
tettujen määrien perusteella. 

Valtioneuvoston päätös hinnanerokorvauksis
ta annettaisiin lain tultua vahvistetuksi. Tar
koituksena on, että valtioneuvoston päätökses
sä maltaiden hinnanerokorvauksen alainen vien
ti rajoitettaisiin 25 000 tonniin ja sokerikemian 
tuotteiden vienti 14 000 tonniin vuonna 1983. 
Muiden tuotteiden osalta tukijärjestelmä toimisi 
nykyisen käytännön mukaisesti. 

10 §. Pykälä vastaa pääosin nykyisen lain 
9 § :ää. Koska hinnanerokorvausmenoja tulisi 
tarvittaessa voida rajoittaa, on pykälän sana
muoto muutettu 9 §:n 2 momentin sanamuo
toa vastaavaksi. 

Pykälän 2 momentissa on nykyinen sana pa
lautus korvattu sanoilla hinnanerokorvaus ja 
valmisteveronpalautus. 

11 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. V as
taavan sisältöinen säännös on tarkoitus sisällyt
tää hinnanerokorvauksia koskevaan valtioneu
voston päätökseen. 

V erotaulukko 

Veromäärät perustuvat vuoden 1982 touko
kuun 1 päivän ja heinäkuun 10 päivän väliseltä 
ajalta saatuihin hintatietoihin. 

Tullitariffin nimikkeisiin 02.06, 16.01 ja 
16.02 kuuluvien lihavalmisteiden ryhmittelyä, 
ja valmisteveromääriä ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että ne vastaavat paremmin markkinoilla 
olevien tuotteiden todellista raaka-ainekoos
tumusta. 

Koska viime aikoina yleistyneet eräät 
kylmäsavuva1m1steet poikkeavat selvästi pe
rinteisistä kylmäsawvalmisteista, ne ehdote
taan erotebtavaksi erilHsiksi tuoteryhmiksi 
(3 ja 4) . Eräiden ma:ld<aroiden ja eri
koisvalmisteiden (nimike 16.01) ryhmittelyä 
ehdotetaan selvennettäväksi siten, että valmiste
vero määräytyisi entistä täsmällisemmin lihapi
toisuuden mukaan. Kokolihasäilykkeiden ja. 
muiden kokolihavalmisteiden (nimike 16.02) 
valmistevero- ja hinnaneromäärien laskemisessa 
käytettäviä ns. keskimääräisreseptejä ehdotetaan 
tarkiste1ltavaksi. 

Tehdasmaisesti valmistetut ruoat ja voitleivät 
sekä vähintään 801 % lihaa sisältävät valmis
teet (nimi!ke 16.012) ehdotetaan verotustekni
sistä syistä poistettavaksi verotaulukosta. Ne 
säilyvät ku1ten:kin edelleen veronalaisina tuot
teina ja ne kuuluvat koostumuksensa perus
teella verotaulukon tuoteryhmiin 24-29. 

Koska useimmat tehdasmaisesti valmistetut 
kala- tai katkarapuvoileivät kohdistetaan nykyi
sin tullitariffin 16. ryhmän sijasta 19. ryhmään, 
sekä ohukaiset ja pannukakut 21. ryhmän si
jasta 19. ryhmään, näitä tuotteita koskevat 
tuoteryhmät ehdotetaan poistettavaksi tarpeet
tomina 16. ja 21. ryhmän kohdalta. Koska li
sättyä sokeria sisältäviä jäädyttämällä säilöttyjä 
hedelmiä ei ole viety maasta eikä tuotu maa
han vuosina 1978-1982, ne ehdotetaan tar
peettomina poistettavaksi verollisten tuotteiden 
luettelosta. 

Tullitariffin nimikkeisiin 17 .04, 18.06 ja 
21.07 kuuluvat makeiset on lisätty nykyisen 
makeisverosta annetun lain ( 867/79) mukai
sesti ryhmiteltyinä verotaulukkoon. Samalla 
raaka-aineiden keskimääräiskoostumus on tar
kistettu tuoteryhmittäin ja makeissiirappi on 
sisällytetty keskimääräisresepteihin. Makeissii-
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rapin kotimarkkinahintana on käytetty elinkei
nohallituksen laskemaa hintaa. Maailmanmark
kinahinta perustuu kansainvälisiin tarjoushin
toihin. 

Eräiden tullitariffin nimikkeisiin 16.02, 
16.04, 19.02, 19.03, 19.07, 19.08, 20.05, 
21.05 ja 21.07 kuuluvien einesvalmisteiden, 
makaronien, leipomatuotteiden, hillojen ja keit
tojen sekä perunamuhennosvalmisteiden vero
ja hinnaneromäärien laskemisessa käytettäviä 
keskimääräisreseptejä ehdotetaan tarkistetta
vaksi siten, että ne paremmin vastaisivat teol
lisuuden raaka-aineen käyttöä. 

Tullitariffin nimikkeeseen 19.08 kuuluvat 
leipomatuotteet, jotka sisältävät suklaata vähin
tään 25, mutta alle 50 % painosta, ehdotetaan 
lisättäväksi verotaulukkoon tuoteryhmänä 75. 
Koska nämä tuotteet ovat rinnastettavissa 
makeisiin, niistä ehdotetaan suoritettavaksi 
valmistevero, joka ylittää 1,50 markalla 
raaka-aineiden hinnaneron. Vastaavista vähin
tään 50 % painosta suklaata sisältävistä leipo
matuotteista, joista perinteisesti on kannettu 
makeisveroa, ehdotetaan kannettavaksi elintar
viketuotteiden valmisteveroa ( tuoteryhmä 7 6) , 
joka ylittää 3 markalla raaka-aineiden hinnan
eron. Näiden tuotteiden verorasitus säilyisi käy
tännössä kuitenkin ennallaan. 

Kotimaisen kermaliköörin valmistuksen alet
tua ehdotetaan tämä tuote sisällytettäväksi 
verotaulukkoon kohdaksi 153. 

Tullitariffin nimikkeeseen 22.09 kuuluvat 
apentnvlt ehdotetaan tulkintaepäselvyyksien 
poistamiseksi lisättäväksi verollisten tuotteiden 
luetteloon. Koska niiden valmistukseen käyte
tään sokeria suunniMeen saman verran kuin 
katkeroidenkin valmistukseen, ne ehdotetaan si
sällytettäväksi verotaulukossa katkeroiden kans
sa samaan tuoteryhmään. Samalla tuoteryhmä 
ehdotetaan jaettavaksi juoman sokeripitoisuu
den perusteella vähintään 100, mutta alle 
200 g/1 sokeria sisältäviin ja vähintään 200 g/1 
sokeria sisältäviin. 

Siiderin viennissä ollaan parhaillaan siirty
mässä lisenssivalmistukseen ja valmis tuote on 
korvattu tiivistetyllä ekstraktilla, joka on jää
nyt yhdistetyn valmisteverotus- ja hinnanero
korvausjärjestelmän ulkopuolelle. Juomateolli
suuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi juo
mien valmistusta varten tarkoitettuja alkoholi
pitoisia valmisteita eli ns. tiivistettyjä ekstrak
teja varten ehdotetaan lisättäväksi tuoteryhmä 
157. 

1.2. Laki makeisverosta 

3 §:n 3 mom. Säännös on käytännössä osoit
tautunut tarpeettomaksi. 

9 ja 10 §. Koska makeisten hinnanerokor
vaus tapahtuisi elintarviketuotteiden valmiste
verosta annettavan lain nojalla, ehdotetaan 9 
ja 10 § sekä niihin liittyvä väliotsikko poistet
tavaksi. 

7 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan tar
peettomana kumottavaksi. 

V ero taulukko. Makeisvero ehdotetaan aleu
nettavaksi 5,20 markasta 3,00 markkaan ki
lolta. Tullitariffin nimikkeeseen 19.08 kuuluvat 
suklaata sisältävät leipomatuotteet ehdotetaan 
siirrettäväksi elintarviketuotteiden valmisteve
rosta annetun lain piiriin. 

1.3. Laki olutverosta 

6 §. Kosmeettisten tuotteiden ( tullitariffin 
nimike 33.06) valmistukseen käytettävät olut
veron alaiset tuotteet ehdotetaan vapautetta
vaksi olutverosta. 

8 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan tar
peettomana kumottavaksi. 

10 §. Pykälän mukaan kotimainen valmista
ja olisi oikeutettu ottamaan verotuksessa vähen
nyksenä huomioon oluen valmistukseen käyttä
mänsä sokerin kotimaisen hinnan ja maailman
markkinahinnan välisen eron. 

11 §. Pykälässä korvataan nykyinen sana 
korvausmäärä sanalla hinnanero. 

1.4. Laki virvoitusjuomaverosta 

5 §. Pykälä vastaa nykyisen, virvoitusjuoma
verosta annetun lain väliaikaisesta muuttami
sesta annetun lain (854/81) 5 §:ää. 

6 §. Lisäveroa olisi ehdotuksen mukaan 
suoritettava eräitä poikkeuksia lukuun otta
matta sellaisenaan juotavista virvoitusjuomista, 
jotka ovat koneellisesti vain kerran täytettävissä 
vähittäismyyntipäällyksissä. 

7 §. Kosmeettisten tuotteiden ( tulli tariffin 
nimike 33.06) valmistukseen käytettävät vir
voitusjuomat ehdotetaan vapautettavaksi veros
ta valtioneuvoston tarkemmin määräämillä eh
doilla. 

8 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan tar
peettomana kumottavaksi. 

10 §. Pykälän mukaan kotimainen valmista
ja olisi oikeutettu ottamaan verotuksessa vä
hennyksenä huomioon virvoitusjuomien valmis-
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ttikileen käyttämänsä sokerin kotimaisen hinnan 
ja maailmanmarkkinahinnan välisen eron. 

12 S. Pykälässä korvataan nykyinen sana 
korvausmäärä sanalla hinnanero. 

Verotaulukko: Verotaulukko vastaa kuluvan 
vuoden loppuun voimassa olevan lain verotau
lukkoa. 

2. Voi m a a n t u 1 o 

Ellitys liittyy vuoden 1983 tulo- ja meno
atvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 

1. 

sen yhteydessä. Lait ehdotetaan saatettaviksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. 

3. S ä ä t ä m i s j ä r j e s t y s 

Lakiehdotukset on käsiteltävä verolain säätä
tnisestä määrätyssä järjestyksessä. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
elintarviketuotteiden valmisteverostli atlrtettin lain ntuuH:attiisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 

(868/79) 11 §, 
muutetaan 9 ja 10 § ja lain liitteenä oleva verotaulukko, 
sellaisena kuin niistä on verotaulukko osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 

annetussa laissa (989/81), 
siirretään 10 §:ään liittyvä väliotsikko 9 §:n eteen, sekä 
lisätään lain 7 §:n 4 kohtaan uusi g alakohta seuraavasti: 

7 § 
Verottomia ovat: 

4) seuraavat tuotteet valtioneuvoston tar
kemmin määräämillä ehdoilla: 

g) tullitariffin nimikkeeseen 22.09 kuuluvat 
alkoholipitoiset valmisteet ( ns. tiivistetyt 
ekstraktit) juomien valmistusta varten, jotka 
käytetään virvoitusjuomaverosta annetussa lais
sa ( 870/79) tarkoitettujen tuotteiden valmis
tukseen. 

Hinnaneroleorvaus 

9 § 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu otta

maan verotuksessa vähennyksenä huomioon ve
rollisten eiintarviketuotteiden valmistukseen 
käytettyjen raaka-aineiden kotimaisen hinnan ja 
maailmanmarkkinahinnan välisen eron. Valtio
varainministeriö vahvistaa hinnaneron tullihal
lituksen esityksestä. 

Kotimaiselle valmistajalle voidaan verotto
mien toimitusten osalta suorittaa raaka-aineiden 

hinnanerokorvausta sen mukaan kuin valtio
neuvosto määrää. 

Valtiovarainministeriön 1 momentissa tarkoi
tettu päätös on julkaistava virallisessa lehdessä. 

10§ 
Milloin maassa valmistettuja elintarviketuot

teita, joista elintarviketuotteiden valmistevero 
on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty 
vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien 
tavaroiden myymälään, voidaan viejäUe tai siir
täjälle hakemuksesta suorittaa raaka-aineiden 
hinnanerokorvausta ja valmisteveron palautusta 
sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää. 

Hinnanerokorvausta ja valmisteveron palau
tusta on haettava piiritullikamarilta kolmen 
kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, 
jona elintarviketuotteet on viety maasta tai 
siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 
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VEROTAULUKKO 

Tuote 

Liha ja muut syötävät eläimenosat (ei kuitenkaan siipikarjan maksa), 
suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut: 

- kylmäsavuvalmisteet, vähintään 90% lihaa sisältävät (eivät kui-
tenkaan hevosen lihasta valmistetut) : 

--valmistettu alle + 3o•c:n lämpötilassa: 
---sianlihasta valmistetut ............................... . 
---muut .•.....................•..................•.... 
--muut: 
--- sianlihasta valmistetut ............................... . 
---muut 

Maito ja kerma, säilötty, tiivistetty tai makeutettu: 

- herajauhe: 
- - demineralisoitu ....................................... . 
--muu, valkuaispitoisuus vähintään 35 % ................... . 
- maitojauhe, josta maitosokeri on hajoitettu glukoosiksi ja 

galaktoosiksi ............................................ . 

Maltaat, myös paahdetut: 

- ohramaltaat ............................................. . 
-muut ................................................... . 

Makkara ja sen kaltaiset lihasta, eläimenosista tai verestä valmistetut 
tuotteet: 

- kestomakkara: 
-- sianlihasta valmistettu 
--muu ................................................. . 
-keitetty leikkelemakkara, A-luokan ruokamakkara ja erikoisval-

misteet: 
--B-luokan keitetty leikkelemakkara ....................... . 
--muut: 
- - - alle 70 % lihaa tai eläimenosia sisältävät ............. . 
---vähintään 70, mutta alle 90% lihaa tai eläimenosia sisäl-

tävät .............................................. . 
---vähintään 90 % lihaa tai eläimenosia sisältävät ......... . 
-muut .................................................. . 

Muut lihasta tai eläimenosista valmistetut tuotteet ja säilykkeet: 

- kokolihavalmisteet: 
--hermeettisesti suljetuissa astioissa: 
---sianlihasta valmistetut: 
----kinkkusäilykkeet ................................. . 
----muut ........................................... . 

Tuote
ryhmä 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

Liite 

Elintarvike
tuotteiden 

valmistevero 
mk/kg 

nettopainosta 

13,34 
30,78 

9,13 
21,09 

2,46 
2,05 

1$7 

1,64 
1,15 

9,13 
11,14 

6,45 

6,84 

7;20 
7,58 
5,71 

11,00 
7,67 
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16.04:stä 

17.02:sta 

17.04 

18.06 

N:o 123 

Tuote 

:---muut: 
----naudanlihasta valmistetut ..•....................... 
----muut ...................•.•...................... 
--muut: 
---luuttomat: 
·---- sianlihasta valmistetut .......•......... , .......... . 
:----muut ......................................... . 
---muut vähintään 85 % lihaa sisältävät ................. . 
-muut: 
--alle 20 % lihaa tai eläimenosia sisältävät ................. . 
--vähintään 20, mutta alle 40% lihaa tai eläimenosia sisältävät: 
---maitorasvaa vähintään 3 % sisältävät ................. . 
---muut ............................................. . 
--vähintään 40, mutta alle 60 % lihaa tai eläimenosia sisältävät: 
---maitorasvaa vähintään 3 % sisältävät ................. . 
---muut ............................................. . 
- - vähintään 60 % lihaa tai eläimenosia sisältävät ........... . 

Kalavalmisteet ja -säilykkeet, myös kaviaari ja kaviaarin korvikkeet: 

-siili-, silakka- ja anjovisvalmisteet: 
--sokeripitoisuus vähintään 6, mutta alle 18 % painosta ..... . 
-- sokeripitoisuus vähintään 18 % painosta ............. , ... . 
- mätitahnat ja niiden kaltaiset valmisteet .....• , ........... . 
- kalaeinesvalmisteet ja niiden kaltaiset valmisteet ............. . 

Muu sokeri, jähmeä; sokerisiirappi, lisättyä maku- tai väriainetta 
sisältämätön; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa 
sekoitettuna; sokeriväri: 

- maitosokeri 

Sokerivalmisteet, kaakaota sisältämättömät: 

- fondant, tahnat tahtaat ja niiden kaltaiset välivalmisteet: 
-- ':~~n~.ään 80 painoprosenttia lisättyä makeuttamisainetta si-

sältavat ..............••.......•.......•............... 
--muut ................................................ . 
- Iakritsi- ja arabikumivalmisteet ............................. . 
- karamellit, rakeet, toffeet, pastillit, purukumit ja muut valmisteet 

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet: 

- kaakaojauhe makeutettu ................................. . 
- suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset ..................... . 
-jäätelö ................................................. . 
- jäätelö- ja vanukasjauheet sekä niiden kaltaiset tuotteet: 
--alle 1,5% lisättyä rasvaa sisältävät ..................... . 
--vähintään 1,5 , mutta alle 26 % lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
--vähintään 26 % lisättyä rasvaa sisältävät ................. . 
- vanukkaat .............................................. . 
- kuorrutussuklaa, juoksevassa muodossa ..................... . 
- kaakaomaitojuomajauhe ................................... . 
-muut: 
- - maitotuotteita sisältämättömät ........................... . 
--muut: 
---alle 8 % lisättyä rasvaa sisältävät .................... .. 
---vähintään 8, mutta alle 20 % lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
---vähintään 20 % lisättyä rasvaa sisältävät , .............. . 

2 168200867D 

Tuote-
ryhmä 

19. 
20. 

21: 
22. 
23. 

24. 

25. 
26. 

27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
.32. 
.33. 

34. 

35. 
.36. 
37. 
.38. 

39. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

48. 

49. 
50. 
51. 

•.9. 

i Eli arvik : nt e-
, tuotteiden 
i valmistevero 
: mk/kg 
: nettopainosta 

. 17,78 
' 13,53 

. 9,13 
'21,09 

8,33 

2,36 

6,21 
4,93 

. 10,69 
5,92 
6,61 

0,52 
0,91 
0,42 
0,62 

.3,28 

.3,59 

.3,32 
2,80 
3,52 

2,79 
3,66 
4,50 

7,57 
10,51 
12,63 
1,93 
1,12 
5,06 

1,29 

4,47 
6,12 

12,09 
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Tullitarif
finnimike 

19.02 

19.03 

19.05:stä 

19.07:stä 

19.08 

N:o 123 

Tuote 

Mallasuute, jauhovalmisteet (hienosta tai karkeasta jauhosta), tärk• 
kelys- ja mallasuutevalmisteet, jollaisia käytetääh plkkulåsteil ravitJ
noksi, dieettitarkoituksiin tai ruoanlaittoon, myös jos niissä on 
kaakaota alle 50 % painosta: 
- mallasuute .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kuivapainon mtikaan 
- vanukasjauheet ja niiden kaltaiset valmist~et: 
.- -rasvattomat ........................................... . 
--muut: 
---alle 1,5 % lisättyä rasvaa . sisältävät ............... , ... . 
---vähintään 1,5, mutta alle 26 % lisättyä tasvaa sisältävät .. 
---vähintään 26 % lisättyä rasvaa sisältävät ............... . 
-taikina ................................................. . 
- perunamuhennosvalmisteet •................................ 
-muut: 
--maitotuotteita sisältämättömät: 
---vehnäjauhda alle 40 % valmistees~n käytetyistä jauhoista 
---muut ............................................. . 
--maitotuotteita sisältävät: 
---alle 1,5 % lisättyä rasvaa sisältävät ................... . 
---vähintään 1,5 %, mutta alle 12% lisättyä rasvaa sisältävät: 
----alle 3 % maitorasvaa sisältävät ..................... . 
. ----muut ........................................... . 
---vähintään 12 % lisättyä rasvaa sisältävät: 
----alle 10 % maitorasvaa sisältävät ................... . 
----muut ........................................... . 

Makaroni, spaghetti ja niiden kaltaiset valmisteet: 

- kananmunaa sisältävät .......... ' ........................ . 
-muut •.................................................. 

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla valmistetut 
ravintovalmisteet (esim. puffed rice, maissihiutaleet ja niiden kal
taiset tuotteet) : 
- ~.ot:eet,_ jotka on valmistettu pääasiassa kaurasta, rukiista, veh-

nasta ta1 ohrasta ......................................... . 

Ruokaleipä, laivakorput ja muut tavalliset leipomatuotteet ilman 
sokeri-, hunaja-, muna-, rasva-, juusto- tai hedelmälisäyksiä; ehtool

·lisleipä, kapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, si
nettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset leipomatuotteet: 

- ruisnäkkileipä ........................................... . 
- ruiskorput ja ruiskorppujauho ............................. . 
- vehnäkorput ja vehnäkorppujauho ......................... . 
-muu ruokaleipä: 
- - ruisjauhoa vähintään 80 % valmisteeseen käytetyistä jauhoista 
--muu ................................................. . 
- muut tavalliset leipomatuotteet ........................... . 

Kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut hienommat lei
pomatuotteet, myös jos missä on kaakaota, sen määrästä riippumatta: 

-vähintään 25, mutta alle 50 % painosta suklaata sisältävät ... . 
-vähintään 50 % painosta suklaata sisältävät ................. . 
-muut: 
--keksit ja pikkuleivät: 
---sokerilla makeutetut: 
---- alle 15 % lisättyä rasvaa sisältävät ................. . 
----vähintään 15, mutta alle 25% lisättyä rasvaa sisältävät 
----vähintään 25 % lisättyä rasvaa sisältävät ............. . 

Tuote
ryhmä 

52. 

53. 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

59. 
60. 

61. 

62. 
63 . 

64. 
6:>. 

66. 
67. 

68. 

69. 
70. 
71. 

72. 
73. 
74. 

75. 
76. 

77. 
78. 
79. 

Elintarvike
tuotteideil· 

valtn~stweto 
mk/kg 

.nettopainosta 

2,71 

2,01 

7,57 
10,51 
12,63 
3,30 
6,54 

1,07 
2,31 

2,34 

4,37 
5,56 

4,69 
8,07 

3,54 
2,44 

1,55 

1,43 
1,30 
2,32 

0,78 
1,29 
1,86 

4,80 
6,65 

3,38 
3,86 
3,98 
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20.01:stä 

20.05:stä 

20.06:sta 

20.07:stä 

N:o 123 

Tuote 

---muut: 
---- alle 15 % lisättyä rasvaa sisältävät ................. . 
----vähintään 15, mutta alle 25 % lisättyä rasvaa sisältlivät 
----vähintään 25 % lisättyä rasvaa sisältävät ............. . 
--vohvelit: 
---sokerilla makeutetut .........••...................... 
---muut 
--korput: 
--- ruiskorput ja ruiskorppujauho ....................... . 
---muut: 
- ~-- alle 3 % lisättyä rasvaa sisältävät ............•..... 
----vähintään 3, mutta alle 10% lisättyä rasvaa sisältävät .. 
----vähintään 10 % lisättyä rasvaa sisältävät ........... . 
--kakut (myös täytekakut) ja leivokset: 
---alle 10 % lisättyä rasvaa sisältävät ................... . 
---vähintään 10, mutta alle 20 % lisättyä rasvaa sisältävät .. 
---vähintään 20 % lisättyä rasvaa sisältävät ............. . 
-- tanskalaiset wienerieivät ............................... . 
-- pi~k~~ j~ p~~at ....................................... . 
- - rmsnakkllerpa .......................................... . 
--kääretortut: 
---lisättyä rasvaa sisältävät ............................. . 
---muut ............................................. . 
--lihaa tai eläimenosia sisältävät valmisteet ................. . 
--muut hienommat leipomatuotteet: 
- - - rasvassa kypsennetyt ................................ . 
---muut: 
- - - - alle 5 % lisättyä rasvaa sisältävät ................... . 
----vähintään 5, mutta alle 20% lisättyä rasvaa sisältävät .. 
- ---vähintään 20 % lisättyä rasvaa sisältävät ............. . 

Vihannekset, kasvikset ja hedelmät, etikan tai etikkahapon avulla 
valmistetut tai säilötyt, myös jos niissä on sokeria, suolaa, maus
teita tai sinappia: 

-lisäto/ä s~ke~ia sisält~vät: 
--prkkelslt Ja salaatlt ................................... . 
--muut (ei kuitenkaan ns. maustekurkut) ................. . 

Hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmäsoseet ja hedelmä
pastat, keittämällä valmistetut, myös sokerilisäyksin: 

-lisättyä sokeria sisältävät: 
--hillot ....................................... · · · · ·. · · · · 
--muut ................................................ . 

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, myös sokeri- tai 
alkoholilisä yksin: 

-lisättyä sokeria sisältävät: 
-- sokeripitoisuus vähintään 25, mutta alle 40% ............. . 
- - sokeripitoisuus vähintään 40 % ......................... . 

Hedelmämehut {myös viinirypälemehu) ja kasvismehut; käymättömät 
ja alkoholia sisältämättömät, myös sokerilisäyksin {ei kuitenkaan 
virvoitusjuomaverosta annetun lain alaiset tuotteet): 

-lisättyä sokeria sisältävät: 
- - sokeripitoisuus alle 60 % ............................... . 
-- sokeripitoisuus vähintään 60 % ......................... . 

Tuote-
ryhmä 

80. 
81. 
82. 

83. 
84. 

85. 

86. 
87. 
88. 

89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 

95. 
96. 
97. 

98. 

99. 
100. 
101. 

102. 
10.3. 

104. 
105. 

106. 
107. 

108. 
109. 

11 

Elintarvike-
tuotteiden 

valmistevero 
mk/kg 

nettopainosta 

3,01 
3,16 
4,15 

4,36 
4,08 

1,30 

2,68 
2,91 
4,11 

3,.36 
4,11 
4,94 
3,74 
3,09 
1,43 

.3,84 
2,76 
3,74 

3,59 

2,44 
.3,09 
3,52 

0,70 
0,28 

1,92 
1,67 

1,05 
1,74 

1,74 
2,27 



1.4 

Tullitarif
finnimike 

21.03:sta 

21.04:sti 

21.05 

21.07:stä 

N:o 123 

Tuote 

Sinappijauho ja valmistettu sinappi: 

-sinappi •..•..•....•...................................... 

Kastikkeet; maustamisvalmisteet: 

- tomaattivalmisteet, lisättyä sokeria sisältävät 
-muut: 
--maitoa tai maitotuotteita sisältävät ....................... . 
·--muut: 
---alle 20 % rasvaa sisältävät ........................... . 
---vähintään 20 % rasvaa sisältävät ..................... . 

Keitot ja liemet, nestemäiset, jähmeät tai jauheena; homogenisoidut 
ravintovalmisteseokset: 

- keitot ja liemet: 
--lihaa tai däimenosia sisältävät: 
---maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät keitot ........... . 
·---muut: 
----hernekeitto ...................................... . 
----muut: 
-----alle 10 % lihaa tai däimenosia sisältävät ......... . 
-----vähintään 10 % lihaa tai däimenosia sisältävät ... . 
--liha- ja kalaliemivalmisteet ............................. . 
--muut: 
---maitotuotteita sisältävät: 
---- alle 5 % maitorasvaa sisältävät ..................... . 
----vähintään 5 % maitorasvaa sisältävät ............... . 
---muut ............................................. . 
- homogenisoidut ravintovalmisteseokset: 
- -lihaa tai muita eläimenosia sisältävät ..................... . 
--muut ................................................ . 

Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat: 

- arabikumivalmisteet ...................................... . 
- karamellit, toffeet, pastillit, purukumit ja niihin rinnastettavat 

makeiset; kuvioiksi, palasiksi tai tangoiksi muodostettu marme-
laati ................................................... . 

-jäätelö ................................................. . 
- makearasva ............................................. · 
- ravioli, makaroni, spaghetti ja niiden kaltaiset valmisteet, kei-

tetyt: 
--kananmunaa, lihaa tai eläimenosia sisältävät ............. . 
--muut ........................... ··· ············ ···· ··· 
- jäätelöjauhe, vanukasjauhe ja niiden kaltaiset tuotteet: 
--alle 1,5 % lisättyä rasvaa sisältävät ..................... . 
--vähintään 1,5, mutta alle 26 % lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
--vähintään 26 % lisättyä rasvaa sisältävät ................. . 
- rasvaemulsiot ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään 

leipomatuotteiden valmistukseen, myös jauhemaisessa tai muussa 
sellaisessa muodossa ..................................... . 

- kuorrutteet ............................................. . 
- jogurtti, makuaine- tai hedelmälisäyksin, vanukkaat sekä niiden 

kaltaiset valmisteet: 
--maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät ..................... . 
--muut ................................................ . 
- äidinmaidonvastikkeet ja niiden puolivalmisteet ............. . 

Elintarvike-

Tuote- tuotteiden 
valmisteveto ryhmä mk/kg 
nettopainosta 

110. 0,77 

111. 0,63 
~' 

112. 3,20 

113. 1,72 
114. 2,80 

115. 5,70 

116. 1,28 

117. 1,72 
118. 3,36 
119. 0,98 

120. 2,27 
121. 4,52 
122. 1,27 

123. 3,37 
124. 1,09 

125. 2,80 

126. 3,52 
127. 4,50 
128. 4,56 

129. 3,77 
130. 2,44 

131. 7,57 
132. 10,51 
133. 12,63 

134. 3,29 
135. 1,12 

136. 3,43 
137. 1,75 
138. 4,52 



tullitarif
finnimike 

22.02:sta 

22.07:stä 

22.09:stä 

23.07:stä 

29.04:stä 

N:o 123 

Tuote 

- einestuotteet ja niiden kaltaiset valmisteet: 
, --lihaa tai eläimenosia sisältävät: 
---maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät 
---muut 
--muut ............................................... . 

· - muut kuin maitopohjaiset kemikalien ja ravintoaineiden seokset, 
joita käytetään leipomatuotteiden valmistukseen ............. . 

-muut: 
- - maitojauhetta, herajauhetta, maitosokeria, maitorasvaa, ka-

. seiinia tai kaseinaatteja sisältävät valmisteet (ei kuitenkaan 
juustofondue, sairaalakäyttöön tarkoitetut letkuravintovalmis
teet eivätkä makeisverolain (867 /79) alaiset tuotteet: 

- -- maitoras":'~~ .~i~ältämättömät ja alle 1,5 % painosta maito-
rasvaa s1säl tavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

---vähintään 1,5, mutta alle 18% painosta maitorasvaa si-
sältävät ........................................•... 

- --vähintään 18 % painosta maitorasvaa sisältävät ......... . 

Limonaati, maustettu kivennäis- ja hiilihappoinen vesi sekä muut 
alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 20.07 kuuluvat 
hedelmä- ja kasvismehut: 

- maitoa tai maitorasvaa sisältävät ........................... . 

Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. omenaviini, päärynä
viini ja sima) : 

-kuohuvat .............................................•.. 
-muut: 
- - miedot viinit, siiderit ja simat, alkoholipitoisuus enintään 

14 t~lavuus~~o~enttia: 
---m1edot vnmt ....................................... . 
--- siiderit ja simat: 
----alkoholipitoisuus enintään 2,25 painoprosenttia ....... . 
----alkoholipitoisuus yli 2,25 painoprosenttia ........... . 
--väkevät viinit, aperitiiviviinit ja maustetut viinit, alkoholi-

pitoisuus yli 14 tilavuusprosenttia .•...................... 

Etyylialkoholi (nimikkeeseen 22.08 kuulumaton); liköörit ja muut 
alkoholipitoiset juomat; alkoholipitoiset valmisteet (ns. tiivistetyt 
ekstraktit) juomien valmistusta varten: 

- munalikööri .......................•.•.................... 
- kermalikööri ............................................ . 
-muut liköörit ja punssi ................................... . 
- katkeror ja aperitiivit, joiden valmistukseen on käytetty sokeria: 
-- soker~a v~~i!lt~~? 100, mutta alle 200 g/1 ................. . 
- - soker1a vahmtaan 200 g/1 ............................. . 
- alkoholipitoiset valmisteet (ns. tiivistetyt ekstraktit) juomien 

valmistusta varten ....................................... . 

Makeutettu rehu; muut vallnisteet, jollaisia käytetään eläinten ruo
kinnassa: 

-lihaa sisältävät koiran- ja kissanruoat ....................... . 

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitroso
johdannaiset: 

- man~it~li .............................. ku!vapa!non mukaan 
- sorb1toli ............................... ku1vapamon mukaan 

Tuote
ryhmä 

159. 
140. 
141. 

142. 

143. 

144. 
145. 

146. 

147. 

148. 

149. 
150. 

151. 

152. 
153. 
154. 

155. 
156. 

157. 

158. 

159. 
160. 

13 

Elintarvike
tuotteiden 

valmistevero 
mk/kg 

. nettopainosta 

3,35 
2,36 
0,59 

0,93 

6,56 

8,92 
11,42 

0,94mk/l 

0,91 mk/1 

0,91 rnk/1 

0,38mk/1 
0,53 rnk/1 

1,22 mk/1 

6,45 mk/1 
3,43 mk/1 
1,22 rnk/1 

0,52 mk/1 
0,76mk/l 

0,91 mk/1 

1,27 

5,23 
4,18 
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Tullitarif
fin~e 

29.43:sta 

35.01:stä 

38.19:sta 

N:o 123 

Tuote 

Sokerit, kemiallisesti puhtaat, muut kuin sakkatoosi, glukoosi ja 
laktoosi; sokerieetterit ja sokeriesterit sekä niiden suolat, ei kuiten
kaan nimikkeissä 29.39, 29.41 tai 29.42 mai.nitut tuotteet: 

- fruktoosi .............................. kuivapainon mukaan 

Kaseiini, ka$einaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat: 

- kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset ............. . 
. . . . . . . • . • • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .kuivapain.on mukaan 

Kemian ja siiheA liittyvän teollisuuclen tuotteet ja valmisteet (myös 
jos ne ovat luonnontu.otteiden seoksia), muualle kuulumattomat; 
kemian ja siihen liittyvän teollisl.luden jätetuotteet, mull8lle ku,ulu
mattomat: 
- sorbitoli •........................... 0 0 o kuivapainon mukaan 

Tuote
ryhmä 

161. 

1620 

163o 

Elintarvike
tuotteiQen 

valmistevCfO 
mk/kg 

nettopainosta 

3,83 

:36,25 

4,18 
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2. 

Laki 
makeisverosta an.netun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan mäkeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain ( 86 7/79) 3 §: n 3 mo

mentti, 7 §:n 2 momentti, 9 ja 10 § ja 9 §:ää edeltävä väliotsikko, sekä 
muutetaan 1~ liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 

1980 annetussa laissa (786/80), näin kuuluvaksi: 

Tullitarif· 
finnimike 

17.04:stä 

18.06:!1ta 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Sokerivalmisteet, kaakaota sisältämättömät: 

-lakritsi· ja arabikumivalmisteet ............................. . 
- karamellit, rakeet, toffeet, pastillit, purukumit ja muut tähän 

nimikkeeseen kuuluvat valmisteet (ei kuitenkaan fondant, tahnat, 
tahtaat ja ~ep. k11ltaiset v.ijÄva®,i,s,teed ................... . 

Suklall ja ~uut kaljkaota sisältävijt r~vintov~ste11t: 

- suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset •....................... 

RJ!,v~tov~st~t. muualle kuul~ttomat: 

....., ~~~~q~ellit, tqff~t, Pa~till~~. p~~um~t ja niihin tiiJ.Ilastettavat 
J;J;la~l!iset; kgviqiksi, ptllas,ik;si t~ tangoiksi muodostettu marmelaati 

- lgllhikumivalmi~teet ............ · ........................ , .. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. 

3 .. 

Laki 
olutverosta annetun lain mu1,1ttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

Tuote-
ryhmä 

1. 

~. 

.:;. 

4. 
5. 

Liite 

Vero 
mk/kg 

3,00 

3,00 

3,00 

l,OO 
~.oo. 

kumotaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain ( 877/79) 8 §:n 2 mo
mentti, 

muutetaan 10 § :n ja 11 § :n 1 momentti, sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 4 kohta seuraavasti: 

6 § 
Verotonta on: 

4) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla 
olut, joka käytetään tullitariffin nimikkeeseen 
33.06 kuuluvien tuotteiden valmistukseen. 
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10 s 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu otta

maan verotuksessa vähennyksenä huomioon 
oluen valmistukseen käyttämänsä sokerin koti
maisen hinnan ja maailmanmarlclcinahinnan ero
tuksena 3,49 markkaa kilolta. 

11 § 
Milloin 10 §: ssä tarkoitettu sokerin hinnan

ero on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen 
tai valtiovarainministeriön määräämän muun 

4. 

vastaavan pltutsen vertailuajan kahden ensim
mä1sen kuukauden ja kolmannen kuukauden 
1-10 päivän aikana ollut korkeampi tai 
alempi kuin 10 §:ssä mainittu erotus, 
valtiovarainministeriö voi tullihallituksen esi
tyksestä muuttaa hinnaneroa vastaavasti vertai
lukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

EduskuMan päätöksen mukaisesti 
kumotaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (870(79) 9 S:n 

2 momentti ja 
muutetaan 5 ja 6 S, 7 § :n 3 kohta; 11 § ja 12 § :n 1 momentti sekä lain liitteenä oleV-a'· 

verotaulukko näin kuuluviksi: 

5 s 
Perusveroa on suoritettava liitteena olevan 

verotaulukon mukaisesti. 
Perusveroa ei ole kuitenkaan suoritettava 

herukasta, juolukasta, karpalosta, karviaismar
jasta, mansikasta, mesimarjasta, mustikasta, 
muuraimesta, pihlajanmarjasta, puolukasta, ruu
sunmarjasta, variksenmarjasta, tyrnimarjasta tai 
vadelmasta valmistetuista mehuista. 

Juomien valmistukseen käytettävistä neste
mäisistä tuotteista kannetaan perusveroa niistä 
saatavan juomamäärän perusteella. Laimennet
tavien juomien laimennussuhteeksi hyväksytään 
enintään 10 painoprosentin sokeripitoisuuteen 
tai sitä vastaavaan makeusasteeseen johtava 
suhde. 

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä 
kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta 
kannetaan perusvero, joka vastaa siihen sisäl
tyvän keinotekoisen makeutusaineen määrää 
muunnettuna sokerin makeutusastetta vastaa
vaksi. 

6 s 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuote

ryhmiin 6, 8, 9 ja 12 kuuluvista juomista 
3 markkaa litralta sellaisista virvoitusjuo

mista, jotka ovat koneellisesti vain kerran täy-

tettävissä lasista: tai metallista V.almistetUis~a 
vähittäismyyntipäällyksissä, sekä 

1 markka litralta virvoitusjuoinista, jotka 
ovat koneellisesti · vain kerran 'täytettävissä 
muunlaisissa vähittäismyyntipäällyksissä. 

7 s 
Verottomia ovat: 

3 ) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla vir
voitusjuomat, jotka käytetään tässä laissa tai 
makeisverosta annetussa laissa ( 86 7/79) tar
koitettujen tuotteiden tahi tullitariffin nimik
keeseen 33.06 kuuluvien tuotteiden valmistuk
seen. 

11 § 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu otta

maan verotuksessa vähennyksenä huomioon 
virvoitusjuomien valmistukseen käyttämänsä so
kerin kotimaisen hinnan ja maailmanmarkki
nahinnan väHsenä erotuksena 3,49 markkaa 
kilolta. 

12 § 
Milloin 11 §:ssä tarkoitettu sokerin hinnan

ero on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen 
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tai valtiovarainministeriön määräämän muun 
vastaavan pituisen vertailuajan kahden ensim
mäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden 
1-10 päivän aikana ollut korkeampi tai 
alempi kuin 11 §:ssä mainittu erotus, valtio
varainministeriö voi tullihallituksen esityksestä 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

muuttaa hinnaneroa vastaavasti vertailukautta 
seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 

3 168200867D 
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Tulli
tariffin 
nimike 

20.07:stä 

N:o 123 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Hedelmämehu (myös viinirypälämehu) ja kasvismehut; käymättömät ja 
alkoholia sisältämättömät, myös sokerilisäyksin, eivät kuitenkaan mehut, 
joiden kokonaissokeripitoisuus on enemmän kuin 20 prosenttia ..... . 

21.07:stä Alkoholia sisältämättömät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoitus
juomien valmistukseen: 

- kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset ......................... . 
-tuotteet, jotka on valmistettu 5 §:n 2 momentissa mainituista marjoista 

-muut: 
--lisättyä sokeria sisältävät ..................................... . 
--muut .................................. ····················· 

22.01:stä Kivennäisvesi ja hiilihappopitoinen vesi ............................. . 

22.02:sta Limonaati, maustettu kivennäisvesi tai hiilihappoinen vesi sekä muut alko
holittomat juomat (eivät kuitenkaan maitoa tai maitorasvaa sisältävät 
tuotteet): 

- tuoremehujuomat, nektarit ja mehujuomat, jotka on valmistettu 5 §:n 
2 momentissa mainituista marjoista ............................... . 

-limonaati ja maustettu kivennäisvesi tai hiilihappoinen vesi: 
--lisättyä sokeria sisältävät ..................................... . 
--muut ...................................................... . 

-muut: 
--lisättyä sokeria sisältävät ..................................... . 
--muut ...................................................... . 

22.03:sta Mallasjuomat: 

- I veroluokan olut ........................................... . 

38.19:sta Juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset .............. . 

Tuote
ryhmä 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

Uite 

Perusvero 
mk/1 

0.40 

5,00mk/kg 
0,20 

0,55 
0,40 

0,20 

0,20 

0.55 
0,40 

0,55 
0,40 

0,15 

0,20 
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Esityksen liite 

1. 

Laki 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 

(868/79) 11 §, 
muutetaan 9 ja 10 § ja lain liitteenä oleva verotaulukko, 
sellaisena kuin niistä on verotaulukko osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 

annetussa laissa (989/81), 
siirretään 10 §:ään liittyvä väliotsikko 9 §:n eteen, sekä 
lisätään lain 7 §:n 4 kohtaan uusi g alakohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 
Verottomia ovat: 

4) seuraavat tuotteet valtioneuvoston tar
kemmin määräämillä ehdoilla. 

Hinnanerokorvaus. 

10 §. 
Kotimaisella valmistajalla on oikeus saada 

valtion varoista elintarviketuotteiden valmistuk
seen käytettävien raaka-aineiden kotimaisen hin
nan ja maailmanmarkkinahinnan erotusta vas
taava määrä ( hinnanerokorvaus), jonka valtio
varainministeriö vahvistaa tullihallituksen esi
tyksestä. 

Valtiovarainministeriön päätös on julkaistava 
virallisessa lehdessä. 

9 §. 
Milloin maassa valmistettuja elintarviketuot

teita, joista elintarviketuotteiden valmistevero 
on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty 

g) tullitariffin nimikkeeseen 22.09 kuuluvat 
alkoholipitoiset valmisteet ( ns. tiivistetyt 
ekstraktit) juomien valmistusta varten, ;otka 
käytetään virvoitusjuomaverosta annetussa lais
sa (870/79) tarkoitettujen tuotteiden valmis
tukseen. 

Hinnanerokorvaus 

9 § 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu otta

maan verotuksessa vähennyksenä huomioon 
verollisten elintarviketuotteiden valmistukseen 
käytettyjen raaka-aineiden kotimaisen hinnan ja 
maailmanmarkkinahinnan välisen eron. Valtio
varainministeriö vahvistaa hinnaneron tullihal
lituksen esityksestä. 

Kotimaiselle valmistajalle voidaan verotto
mien toimitusten osalta suorittaa raaka-aineiden 
hinnanerokorvausta sen mukaan kuin valtioneu
vosto määrää. 

Valtiovarainministeriön 1 momentissa tarkoi
tettu päätös on julkaistava virallisessa lehdessä. 

10 § 
Milloin maassa valmistettuja elintarviketuot

teita, joista elintarviketuotteiden valmistevero 
on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty 
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Voimassa oleva laki 

vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien 
tavaroiden myymälään, viejällä tai siirtäjällä on 
oikeus hakemuksesta saada vienti- tai siirtohet
kellä voimassa ollutta elintarviketuotteiden val
misteveroa vastaava palautus. 

Palautusta on haettava piiritullikamarilta 
kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päät
tymisestä, jona elintarviketuotteet on viety 
maasta tai siirretty 1 momentissa tarkoitettuun 
paikkaan. 

11 §. 
Jos kotimainen valmistaja on käyttänyt maas

ta vietävien elintarviketuotteiden valmistukseen 
fruktoosia, sorbitolia tai mannitolia, jonka hän 
on saanut verotta 7 §:n 4 kohdan nojalla, 
on hänelle suoritettavasta hinnanerokorvauk
sesta vähennettävä sellaiseen elintarviketuottee
seen keskimäärin sisältyvän sokerin hinnanero. 
Milloin valmistukseen on käytetty sekä sokeria 
että fruktoosia, sorbitolia tai mannitolia, on 
vähennys tehtävä sokerin ja muiden makeutus
aineiden käytön mukaisessa suhteessa. 

Jos kotimainen valmistaja maasta vietävien 
elintarviketuotteiden valmistukseen on käyttä
nyt makeisveron alaisia tuotteita, jotka hän on 
saanut verotta makeisverosta annetun lain 
5 §:n 3 kohdan perusteella, on hänelle suo
ritettavasta hinnanerokorvauksesta vähennettä
vä käytettyyn makeiseen keskimäärin sisälty
vien raaka-aineiden hinnanero. 

2. 

Ehdotus 

vapaa-alueelle, tu1livarastoon tai verottomien 
tavaroiden myymälään, voidaan viejälle tai siir
täjälle hakemuksesta suorittaa raaka-aineiden 
hinnanerokorvausta ja valmisteveron palautusta 
sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää. 

Hinnanerokorvausta ja valmisteveron palau
tusta on haettava piiritullikamarilta kolmen 
kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, 
jona elintarviketuotteet on viety maasta tai 
siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan. 

(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Laki 
makeisverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan makeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (867 /79) 3 §:n 3 

momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 ja 10 § ja 9 §:ää edeltävä väliotsikko sekä 
muutetaan lain liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 

1980 annetussa laissa (786/80), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Makeisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, joka elintarviketuotteiden valmisteve-

(3 mom. kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

rosta annetun lain (868/79) nojalla on saanut 
tuotetta, joka tiettyyn tarkoitukseen käytettynä 
on sanotun lain piiriin kuuluva, jollei tuotetta 
ole käytetty sanottuunn tarkoitukseen. 

Ehdotus 

7 § 

Vastaava vähennys on tehtävä valmistajalle 
suoritettavasta hinnanerokorvauksesta. 

(2 mom. kumotaan) 

Hinnanerokorvaus. 

9 §. 
Kotimaisella valmistajalla on oikeus saada 

valtion varoista makeisten valmistukseen käy
tettävien raaka-aineiden kotimaisen hinnan ja 
maailmanmarkkinahinnan erotuksena seuraavat 
määrät ( hinnanerokorvaus): 

1 ) verotaulukon 1 ja 6 tuoteryhmissä tarkoi
tetuista makeisista 1,56 markkaa kilolta; 

2) verotaulukon 2 ja 5 tuoteryhmissä tarkoi
tetuista makeisista 1,66 markkaa kilolta; sekä 

3) verotaulukon 3 ja 4 tuoteryhmissä tarkoi
tetuista makeisista 3,35 markkaa kilolta. 

Jos kotimainen valmistaja on käyttänyt ma
keisten valmistukseen 5 §:n 3 kohdan nojalla 
verotta saamiaan makeisia tai elintarviketuottei
den valmisteverosta annetun lain ( 868/79) 
7 §:n 4 kohdan nojalla verotta saamiaan elin
tarviketuotteita, on 1 momentin perusteella hä
nelle suoritettavasta hinnanerokorvauksesta vä
hennettävä hänen verotta saamien makeisten 
tai elintarviketuotteiden osalta sanottujen ma
keisten tai elintarviketuotteiden keskimääräisen 
raaka-ainekoostumuksen mukaan laskettu hin
nanerokorvaus. 

10 §. 
Milloin 9 §:ssä tarkoitettu raaka-aineiden 

hinnanero on vertailuaikana olevan vuosineljän
neksen tai valtiovarainministeriön määräämän 
muun vastaavan pituisen vertailuajan kahden 
ensimmäisen kuukauden ja kolmannen kuukau
den 1-10 päivän aikana ollut keskimäärin kor
keampi tai alempi kuin 9 §:ssä mainittu erotus, 
valtiovarainministeriö voi tullihallituksen esi
tyksestä muuttaa korvausmääriä vastaavasti 
vertailukautta seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. 

Valtiovarainministeriön 1 momentissa tarkoi
tettu päätös hinnaneromäärien muuttamisesta 
on julkaistava virallisessa lehdessä. 

( Väliotsikko ja 9 § kumotaan) 

(Kumotaan) 

21 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 
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3. 

Laki 
olutverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain ( 877/79) 8 § :n 2 mo

mentti, 
muutetaan 10 § ja 11 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 4 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 
Verotonta on: 

4) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla 
olut, joka käytetään tullitariffin nimikkeeseen 
33.06 kuuluvien tuotteiden valmistukseen. 

8 § 

Vastaava vähennys on tehtävä valmistajalle 
su:oritetttavasta hinnanerokorvauksesta. 

10 §. 
Kotimaisella valmistajalla on oikeus saada 

valtion varoista oluen valmistukseen käyttä
mänsä sokerin kotimaisen hinnan ja maailman
markkinahinnan erotuksena 2,18 markkaa ki
lolta ( hinnanerokorvaus). 

11 §. 
Milloin 10 §:ssä tarkoitettu sokerin hinnan

ero on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen 
tai valtiovarainministeriön määräämän muun 
vastaavan pituisen vertailuajan kahden ensim
mäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden 
1-10 päivänä aikana ollut keskimäärin kor
keampi tai alempi kuin 10 §:s·sä mainittu 
erotus, valtiovarainministeriö voi tullihallituk
sen esityksestä muuttaa korvausmäärää vastaa
vasti vertailukautta seuraavan kalenterikuukau
den alusta. 

(2 mom. kumotaan) 

10 § 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu otta

maan verotuksessa vähennyksenä huomioon 
oluen valmistukseen käyttämänsä sokerin koti
maisen hinnan ja maailmanmarkkinahinnan ero
tuksena 3,49 markkaa kilolta. 

11 § 
Milloin 10 §: ssä tarkoitettu sokerin hinnan

ero on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen 
tai valtiovarainministeriön määräämän muun 
vastaavan pituisen vertailuajan kahden ensim
mäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden 
1-10 päivän aikana ollut korkeampi 
tai alempi kuin 10 §:ssä mainittu erotus, 
valtiovarainministeriö voi tullihallituksen esi
tyksestä muuttaa hinnaneroa vastaavasti 
vertailukautta seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 
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4. 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (870/79) 9 §:n 

2 momentti ja 
muutetaan 5 ja 6 §, 7 §:n 3 kohta, 11 § ja 12 §:n 1 momentti sekä lain liitteenä oleva 

verotaulukko, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 §. 
Perusveroa on suoritettava liitteenä olevan 

verotaulukon mukaisesti. 

Juomien valmistukseen käytettävistä tuot
teista kannetaan perusveroa niistä saatavan juo
mamäärän perusteella. Laimennettavien juomien 
laimennussuhteeksi hyväksytään enintään 10 
painoprosentin sokeripitoisuuteen tai sitä vas
taavaan makeusasteeseen johtava suhde. 

6 §. 
Lisäveroa on suoritettava 60 penniä litralta 

sellaisista virvoitusjuomista, jotka ovat koneel
lisesti vain kerran täytettävissä vähittäismyynti
päällyksissä. 

Lisäveroa ei kuitenkaan ole suoritettava ve
rotaulukon tuoteryhmiin 1, 5, 8 ja 9 kuuluvista 
tuotteista. 

Ehdotus 

5 § 
Perusveroa on suoritettava liitteenä olevan 

verotaulukon mukaisesti. 
Perusveroa ei ole kuitenkaan suoritettava 

herukasta, juolukasta, karpalosta, karviaismar
jasta, mansikasta, mesimarjasta, mustikasta, 
muuraimesta, pihlajanmarjasta, puolukasta, ruu
sunmarjasta, variksenmarjasta, tyrnimarjasta tai 
vadelmasta valmistetuista mehuista. 

Juomien valmistukseen käytettävistä neste
mäisistä tuotteista kannetaan perusveroa niistä 
saatavan juomamäärän perusteella. Laimennet
tavien juomien laimennussuhteeksi hyväksytään 
enintään 10 painoprosentin sokeripitoisuuteen 
tai sitä vastaavaan makeusasteeseen johtava 
suhde. 

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä 
kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta 
kannetaan perusvero, joka vastaa siihen sisäl
tyvän keinotekoisen makeutusaineen maaraa 
muunnettuna sokerin makeutusastetta vastaa
vaksi. 

6 § 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuote

ryhmiin 6, 8, 9 ja 12 kuuluvista juomista 
3 markkaa litralta sellaisista virvoitusjuo

mista, jotka ovat koneellisesti vain kerran täy
tettävissä lasista tai metallista valmisteluissa 
vähittäismyyntipäällyksissä, sekä 

1 markka litralta virvoitusjuomista, jotka 
ovat koneellisesti vain kerran täytettävissä 
muunlaisissa vähittäismyyntipäällyksissä. 

7 § 
Verottomia ovat: 

3) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla vir- 3) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla vir· 
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Voimassa oleva laki 

voitusjuomat, jotka käytetään tässä laissa tai 
makeisverosta annetussa laissa (867 /79) tar
koitettujen tuotteiden valmistukseen. 

Ehdotus 

voitusjuomat, jotka käytetään tässä laissa tai 
makeisverosta annetussa laissa (867 /79) tar
koitettujen tuotteiden tahi tullitariffin nimik
keeseen 33.06 kuuluvien tuotteiden valmistuk
seen. 

9 § 

Vastaava vähennys on tehtävä valmistaialle 
suoritettavasta hinnanerokorvauksesta. 

11 §. 
Kotimaisella valmistajalla on oikeus saada 

valtion varoista virvoitusjuomien valmistukseen 
käyttämänsä sokerin kotimaisen hinnan ja maail
manmarkkinahinnan erotuksena 2,18 markkaa 
kilolta ( hinnanero korvaus). 

12 §. 
Milloin 11 §: ssä tarkoitettu sokerin hinnan

ero on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen 
tai valtiovarainministeriön määräämän muun 
vastaavan pituisen vertailuajan kahden ensim
mäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden 
1-10 päivän aikana ·ollut keskimäärin kor
keampi tai alempi kuin 11 §:ssä mainittu ero
tus, valtiovarainministeriö voi tullihallituksen 
esityksestä muuttaa korvausmäärää vastaavasti 
vertailukautta seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. 

(2. mom. kumotaan) 

11 § 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu otta

maan verotuksessa vähennyksenä huomioon 
virvoitusjuomien valmistukseen käyttämänsä so
kerin kotimaisen hinnan ja maailmanmarkki
nahinnan välisenä erotuksena 3,49 markkaa 
kilolta. 

12 § 
Milloin 11 §: ssä tarkoitettu sokerin hinnan

ero on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen 
tai valtiovarainministeriön määräämän muun 
vastaavan pituisen vertailuajan kahden ensim
mäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden 
1-10 päivän aikana ollut korkeampi tai 
alempi kuin 11 §:ssä mainittu erotus, 
valtiovarainministeriö voi tullihallituksen 
esityksestä muuttaa hinnaneroa vastaavasti 
vertailukautta seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 


