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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä elintarvikkeita 
koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan saarettavaksi nykyisin 
vain osittain verotettu kahvi täyden liikevaihtove
rotuksen alaiseksi. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Elintarvikkeiden kuluttajahintoja alennetaan 
valtiovallan toimenpitein lähes kaikissa maissa. 
Meillä tämä tapahtuu muun muassa elintarvik
keiden liikevaihtoveroa alentamalla. Kuluttajan 
ostaessa tärkeimpiä elintarvikkeita niiden hintaan 
sisältyy veroa ainoastaan jalostuskustannusten ja 
myyntipalkkioiden osalta. Elintarvikkeiden alku
tuotearvo eli alkutuottajan perusraaka-aineesta 
saama hinta on jätetty verottomaksi. Tämä on 
toteutettu siten, että elintarvikkeiden myynti 
alkutuotannosta on säädetty liikevaihtoverotto
maksi ja elintarvikkeita ostaville liikevaihtovero
velvollisille yrityksille on myönnetty kyseisistä 
verottomista ostoista vähennysoikeus. Tämän 
niin sanotun alkutuotevähennyksen vuoksi vähän 
jalostettuihin elintarvikkeisiin sisältyy vain vähän 
veroa. Jalostuksen ja myyntipalkkioiden osuuden 
kasvaessa lähestyy elintarvikkeen hinnassa oleva 
veron osuus täyden 16 prosentin veron määrää. 
Maidon ja lihan sekä niistä valmistettujen tuot
teiden osalta verorasitusta on edellä mainitun 
lisäksi olennaisesti pienennetty korotetulla alku
tuotevähennyksellä. Näistä toimenpiteistä on 
seurauksena, että esimerkiksi kuluttajahintain-

438400912W 

deksiin kuuluvassa elintarvikeryhmässä on liike
vaihtoveroa vain 7 prosenttia. 

Peruselintarvikkeet, jotka kuuluvat kyseisen 
hinnanalennusjärjestelmän piiriin, on yksilöity 
liikevaihtoverolain 4 § :n 1 momentissa. Siinä 
Iueteitiin alunperin vain kaikki tärkeimmät Suo
messa kasvatettavat tai viljeltävät peruselintarvik
keet. Niiden muita hyödykkeitä alhaisempaan 
liikevaihtoverotukseen päädyttiin sosiaalisista ja 
erityisesti verotusteknisistä syistä siksi, että alku
tuotannon harjoittajat katsottiin tarkoituksenmu
kaiseksi jättää liikevaihtoverovelvollisuuden ulko
puolelle. 

Vuoden 1974 loppupuolella otettiin myös kah
vi liikevaihtoveroteitse toteutettavan hinnanalen
nusjärjestelmän piiriin, vaikka edellä mainitut 
verotustekniset syyt eivät sitä edellyttäneetkään. 
Kahviraaka-aineen osuus kahvin kuluttajahinnas
ta jätettiin liikevaihtoverotuksen ulkopuolelle 
säätämällä laki eräistä väliaikaisista poikkeussään
nöksistä liikevaihtoverolakiin (771 1 7 4 ). Lailla 
muutettiin aikaisemmin verollinen paahtamatto
man kahvin maahantuonti verottomaksi. Kun 
verovelvollinen paahtimo sai lisäksi myynnin ve
rotusarvoa laskettaessa vähentää myyntitarkoitus
ta varten itse maahantuomansa paahtamattoman 
kahvin verottoman ostohinnan, seurauksena oli, 
että liikevaihtovero sisältyi kahvin hintaan samal-
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la tavoin kuin alkutuotevähennysjärjestelmän pii
rissä olleilla elintarvikkeilla eli ainoastaan jalos
tus- ja kauppaportaan palkkioiden osalta. Tämän 
verollisen osuuden voidaan arvioida olevan noin 
puolet kahvin vähittäismyyntihinnasta. . . . 

Eräistä väliaikaisista poikkeussäännöks1stä luke
vaihtoverolakiin annetun lain voimassaoloaikaa 
jatkettiin sittemmin vuosittain, kunnes liikevaih
toverolakiin kahvin osalta tehty poikkeus säädet
tiin pysyväksi vuoden 1979 alusta lukien eräitä 
elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaih
toverolakiin annetulla lailla (915 1 78). 

Verorakenteen kehittämisessä on edullista pyr
kiä kohdistamaan verotus entistä laaja-alaisem
min välittömästi kulutukseen. Liikevaihtoveron 
veropohjan laajentaminen tällä tavoin onkin vä
lillisen verotuksen kehittämisen keskeinen osa
alue. Koska raakakahvin maailmanmarkkinahin
nat lisäksi ovat oleellisesti tasaantuneet, ehdote
taan ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksen 
tasapainottamiseksi, että kahvin osittaisesta liike
vaihtoverottomuudesta luovutaan. Tämä tapah
tuisi siten, että raakakahvin maahantuonti sää
dettäisiin jälleen verolliseksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kahvin liikevaihtoverotuksen voidaan arvioida 
lisäävän liikevaihtoveron tuottoa vuositasolla 

noin 220 miljoonaa markkaa. Kahvin verollinen 
tuottajahinta kohoaa noin 14,6 prosenttia ja 
kuluttajahintaindeksi noin 0,1 prosenttia. 

3. Voimaantulo 

Muutos ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1985. Muutoshetkellä paah
timoilla on varastoissaan raakakahvia, josta on 
saatu tehdyn alkutuotevähennyksen kautta liike
vaihtoverotuki. Yhdenmukaisesti raakakahvin 
maahantuonnin verotuksessa tapahtuvan muu
toksen kanssa sekä verovelvollisten tasapuolisen 
kilpailuaseman turvaamiseksi ehdotetaan myös 
tästä raakakahvista valmistettu kahvi saarettavaksi 
normaalin liikevaihtoverotuksen piiriin. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisättyä veroa 
koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1984 vp. - HE n:o 139 3 

Laki 
eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 1 päivänä joulukuuta 

1978 annetun lain (915/78) 2 § ja 
muutetaan 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa 

(534/82), näin kuuluvaksi: 

5 § 
Milloin maahantuodun veronalaisen jalosteen 

raaka-aineena on 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuja tava
roita, maahantuojalla on oikeus saada veronpa
lautuksena määrä, joka vastaa jalosteeseen sisälty
vän 3 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta mene
vää veroa puolitoistakertaisena ja 4 §:ssä tarkoite
tun raaka-aineen osalta menevää veroa 1 ,9-kertai
sena. Milloin maasta viedään sellaisenaan tai 
muuhun tavataan sisältyvänä tavaraa, josta on 
maksettu tässä tarkoitettua veronpalautusta, 
maastaviejäitä peritään veronpalautus takaisin. 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan tavaraan, 

joka on luovutettu tullivalvonnasta lain voimaan
tulopäivänä tai sen jälkeen. 

Verovelvollisen, jolla on tämän lain voimaan 
tullessa hallussaan liikevaihtoverona maahantuo
tua paahtamatonta kahvia, on suoritettava veroa 
niin kuin se olisi otettu muuhun kuin myyntitar
koitukseen tämän lain voimaan tullessa. Veron 
laskemista varten verovelvollisen on laadittava 
inventointiluettelo tämän lain voimaan tullessa 
hallussaan olevan paahtamattoman kahvin mää
rästä ja sen ostohinnasta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 1 päivänä joulukuuta 

1978 annetun lain (915/78) 2 § ja 
muutetaan 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa 

(534/82), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Verotonta on paahtamattoman kahvin maa

hantuonti sellaisenaan jalostamattomana alku
tuotteena. Verovelvollinen saa myynnin verotus
arvoa laskettaessa vähentää myyntitarkoitusta var
ten itse maahantuomansa paahtamattoman kah
vin ostohinnan. 

5 § 
Milloin maahantuodun veronalaisen jalasteen 

raaka-aineena on 2-4 §:ssä tarkoitettuja tavaroi
ta, maahantuojalla on oikeus saada veronpalau
tuksena määrä, joka vastaa jalosteeseen sisältyvän 
2 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää 
veroa, 3 § :ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta 
menevää veroa puolitoistakertaisena ja 4 §:ssä 
tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa 
1, 9 kertaisena. Milloin maasta viedään sellaise
naan tai muuhun tavaraan sitähyvänä tavaraa, 
josta on maksettu tässä tarkoitettua veronpalau
tusta, maastaviejäitä peritään veronpalautus ta
kaisin. 

Ehdotus 

( 2 § kumotaan) 

5 § 
Milloin maahantuodun veronalaisen jalasteen 

raaka-aineena on 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuja tava
roita, maahantuojalla on oikeus saada veronpa
lautuksena määrä, joka vastaa jalosteeseen sisälty
vän 3 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta mene
vää veroa puolitoistakertaisena ja 4 §:ssä tarkoite
tun raaka-aineen osalta menevää veroa 1,9-kertai
sena. Milloin maasta viedään sellaisenaan tai 
muuhun tavaraan sisältyvänä tavaraa, josta on 
maksettu tässä tarkoitettua veronpalautusta, 
maastaviejäitä peritään veronpalautus takaisin. 

Tämä laki tulee voimaan påivånä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan tavaraan, 

joka on luovutettu tullivalvonnasta lain voimaan
tulopäivänä tai sen jälkeen. 

Verovelvollisen, jolla on tämän lain voimaan 
tullessa hallussaan /iikevaihtoverotta maahantuo
tua paahtamatonta kahvia, on suoritettava veroa 
min kuin se olisi otettu muuhun kuin myyntitar
koitukseen tämän lain voimaan tullessa. Veron 
laskemista varten verovelvollisen on laadittava 
inventointzluettelo tåmå'n lain vozmaan tullessa 
hallussaan olevan paahtamattoman kahvin mää
rästä ja sen ostohinnasta. 


