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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta ja 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annettujen lakien muuttami
sesta sekä olutverosta annetun lain eräiden säännösten kumoamises
ta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi virvoitus
juomien ja oluen valmistuksessa käytettävän so
kerin ja maitaan hinnanerokorvauksista kotimaa
han suuntautuvien toimitusten osalta. Samalla 
virvoitusjuomavero ehdotetaan säädettäväksi 0,27 
markaksi litralta. Nykyinen vero vaihtelee 0,15 
markasta 0,55 markkaan litralta. Virvoitusjuoma
veron piiriin ehdotetaan lisäksi sisällytettäväksi 
siiderit sekä eräät muut verollisiin virvoitusjuo
miin rinnastettavat juomat. 

Valmisteveron laskemisessa käytettäviä niin sa
nottuja keskimääräisreseptejä ja verotaulukkoa 

ehdotetaan muutettavaksi eräiltä osin. Elintarvi
ketuotteiden verottomuussäännöksiä ehdotetaan 
myös supistettaviksi. Virvoitusjuomaverosta ja 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annettuihin 
lakeihin ehdotetaan tehtäviksi lisäksi eräitä pie
nehköjä muita tarkistuksia. 

Esitys liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä tammikuuta 1985. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Hinnanerotasausjärjestelmä 

Eräisiin elintarviketeollisuuden valmistamiin 
tuotteisiin on sovellettu yhdistettyä valmistevero
tusjärjestelmää ja raaka-aineiden hinnanerojen 
tasausjärjestelmää vuodesta 1964. Järjestelmällä 
pyritään turvaamaan kotimaisen elintarviketeolli
suuden kilpailukyky niin koti- kuin vientimarkki
noilla tämän teollisuusalan käyttämien maata
lousperäisten raaka-aineiden hintojen osalta. 

Hinnanerotasausjärjestelmän avulla tasataan 
seuraavien elintarviketeollisuustuotteisiin sisälty
vien maatalousperäisten raaka-aineiden koti
markkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan 
välinen ero: vehnäjauho, ohra, mallasohra, kau
ra, ruis, sokeri, rasvainen maitojauhe, rasvaton 
maitojauhe, soijaöljy, margariini, voi, kananmu-

4384008775 

nat, naudanliha, sianliha, perunatärkkelys, peru
narae, peruna ja herne. 

Valmisteverotus- ja hinnanerotasausjärjestel
mään kuului alunperin vain sellaisia elintarvike
teollisuuden tuotteita, joiden tullit oli joko koko
naan tai osittain poistettu Suomen ja Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA:n) tai Suomen ja Eu
roopan talousyhteisön välisessä kaupassa. Järjes
telmää laajennettiin vuonna 1978 myös eräisiin 
elintarviketeollisuuden keskeisiin tuotteisiin, jot
ka eivät ole vapaakauppatuotteita. 

Hinnanerotasausjärjestelmän paaperiaatteena 
on, että kotimarkkinoilla noudatetaan elintarvi
ketuotteiden raaka-aineiden osalta kotimarkki
noiden hintatasoa eli '' korkeahintalinjaa''. Vien
tituotteiden osalta puolestaan noudatetaan "ma
talahintalinjaa'' eli maailmanmarkkinahintata
soa. Käytännössä järjestelmä toimii siten, että 
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tuontielintarvikkeisiin sisältyvien maatalous
peräisten raaka-aineiden hinnat nostetaan valmis
teverotuksella kotimaiselle hintatasolle ja viennis
sä raaka-aineiden kotimarkkinahinnan ja maail
manmarkkinahinnan välinen ero tasataan maail
manmarkkinahintatasolle valtion varoista mo
mentilta 28. 3 7. 40 (Eräiden valmisteverolakien 
mukaiset hinnanerokorvaukset) maksettavilla 
hinnanerokorvauksilla. Vuonna 1984 hinnanero
korvausta ei ole maksettu viennissä täysimääräise
nä, vaan siitä on vähennetty 3 % lähinnä val
tiontaloudellisista syistä. Vastaavaa menettelyä 
on tarkoitus jatkaa vuonna 1985. 

Kotimaan hinnoittelussa noudatettavasta kor
keahintalinjasta tekevät poikkeuksen virvoitus
juomien ja oluen valmistukseen käytettävä sokeri 
sekä oluen valmistukseen toimitettavat maltaat ja 
mallasuute. Lisäksi eräiden tuotteiden valmistuk
seen käytettävät sokerikemian tuotteet ja ravinto
rasvat on verottomuussäännöksin saatettu maail
manmarkkinahintatasolle myös silloin, kun kysei
siä tuotteita käytetään kotimarkkinoilla myytä
vien tuotteiden valmistukseen. 

2. Nykyinen tilanne ja tarve lain
säädännön muuttamiseen 

2.1. Virvoitusjuomat 

Niin kuin edellä todettiin virvoitusjuomien 
valmistukseen käytetyn sokerin hinta alennetaan 
maailmanmarkkinahinnan tasolle myös silloin, 
kun virvoitusjuomat myydään kotimarkkinoille. 
Sokerin hinnan alentaminen tapahtuu siten, että 
virvoitusjuomien valmistaja on oikeutettu vähen
tämään virvoitusjuomien valmistukseen käytetyn 
sokerin kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkki
nahinnan välisen eron virvoitusjuomista suoritet
tavasta valmisteverosta. Virvoitusjuomien valmis
tukseen käytettiin esimerkiksi vuonna 1983 soke
ria noin 18 miljoonaa kiloa. Kun sokerin hinnan
ero on tällä hetkellä 4, 77 markkaa kilolta, pie
nentää nykyinen käytäntö virvoitusjuomaveron 
tuottoa vuodessa noin 86 miljoonalla markalla. 
Tämä on yli 50 % virvoitusjuomaveron bruno
tuotosta. 

Sokerin hinnanero on viime vuosina jatkuvasti 
kasvanut, mikä on merkinnyt sitä, että virvoitus
juomaveron nettotuotto vähenee voimakkaasti. 
Vuonna 1983 tuotto oli 83,6 miljoonaa markkaa. 
Kuluvana vuonna tuotto muodostunee noin 55 
miljoonaksi markaksi. Vuonna 1985 tuotto on 
tätäkin pienempi, mikäli nykyistä järjestelmää ei 

muuteta. Pääosa veron tuotosta kertyykin muista 
kuin sokeria sisältävistä tuotteista. 

Sokeria sisältävien virvoitusjuomien voimassa 
oleva bruttoveromäärä (0, 55 mk/1) on peräisin 
vuoden 1976 heinäkuulta. Vuoden 1976 jälkeen 
veron reaaliarvo on laskenut. koska veroa ei ole 
korotettu hintatason nousua vastaavasti. Lisäksi 
veron reaalista merkitystä on pienentänyt edellä 
todettu sokerin hinnanerokorvauksen kasvu. Esi
merkiksi vuonna 1980 sokeria sisältävien virvoi
tusjuomien nettomääräinen verorasitus oli noin 
0,37 markkaa ja vuonna 1983 noin 0,24 markkaa 
litralta. Tällä hetkellä nettovero on enää 0,07 
markkaa litralta. 

Virvoitusjuomaveron määrän pysyttäminen ny
kyisellä tasolla sekä sokeria sisältäviin virvoitus
juomiin sovellettava hinnanerotasausjärjestelmä 
merkitsevät sitä, että virvoitusjuomavero menet
tää vähitellen merkityksensä fiskaalisena tuloläh
teenä, jollei virvoitusjuomaveroa koroteta tai so
kerin hinnanerokorvausjärjestelmää muuteta. 

2. 2. Elintarviketuotteet 

2.2.1. Verottomuussäännökset 

Elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun 
lain 7 §:ssä on verottomuussäännökset. Pykälän 
4 kohdan b alakohdassa on verottomaksi säädetty 
fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, joita käytetään 
sanotussa laissa tai virvoitusjuomaverosta anne
tussa laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistuk
seen. Säännöksen nojalla valmistaja saa kyseiset 
tuotteet maailmanmarkkinahintaan. Näin ollen 
fruktoosilla, sorbitolilla tai mannitolilla makeute
tut tuotteet ovat kotimaan markkinoilla verotuk
sellisesti vastaavia sokerilla makeutettuja tuotteita 
edullisemmassa asemassa. Eräissä tilanteissa tuon
ti on edullisemmassa asemassa kuin kotimainen 
valmistus. Edun poistaminen nostaisi. esimerkiksi 
fruktoosilla makeutettujen keksien hintoja noin 6 
prosentilla. 

Erilaisten makeutusaineiden saattamiseksi ve
rotuksellisesti samaan asemaan tulisi fruktoosin, 
sorbitolin ja mannitolin yllä mainittua verotto
muutta koskeva säännös muuttaa. Samalla soke
rikemian tuotteet tulisi lukea lain 2 §:ssä sokerik
si (sakkaroosiksi), jolloin valmisteveron ja hinna
nerokorvauksen määrä tulisi saman suuruiseksi 
kuin sakkaroosilla makeutetuilla tuotteilla. 

Virvoitusjuomien raaka-aineiden hinnanerota
sausjärjestelmän muutos edellyttää myös 7 §:n 
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4 kohdan d ja g alakohdassa mainittujen raaka
aineiden verottomuussäännösten kumoamista. 

2.2.2. Verotaulukko 

Sokerin ja maltaiden tukijärjestelmän sekä so
kerikemian tuotteiden verottomuussäännösten 
muuttaminen edellyttävät verotaulukon tarkista
mista. Lisäksi eräiden tuotteiden raaka-ainekoos
tumuksessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, 
jotka olisi otettava huomioon veromäärissä. 

2.3. Olut 

Myös oluen valmistukseen käytettävä sokeri, 
mallasuure ja maltaat tasataan maailmanmarkki
nahintatasolle. Sokerin osalta hinnanerokorvaus 
on samanlainen kuin virvoitusjuomien. Oluen 
valmistukseen käytetään vuosittain noin 4 mil
joonaa kiloa sokeria, joten sokerin osalta suoritet
tava hinnanerokorvaus pienentää sokerin nykyi
sen hinnaneron mukaan laskettuna olutveron 
tuottoa noin 20 miljoonaa markkaa vuodessa. 
Vastaava osuus kertyy valtiolle Oy Alko Ab:n 
ylijäämänä. 

Maitaan hinnanerokorvaus perustuu mallasoh
ran kotimarkkinahinnan ja rehuohran maailman
markkinahinnan väliseen erotukseen. Tällä het
kellä mallasohran kotimarkkinahintana käytetään 
hintaa 2,11 mk/kg ja maailmanmarkkinahintana 
hintaa 0,82 mk/kg. Mallaskiloa kohden arvioi
daan käytettävän 1,33 kiloa ohraa, joten hinnan
erokorvaus on 1, 72 mk/ kg. Viennin yhteydessä 
tästä peritään osa liikevaihtoverona takaisin teh
dyn alkutuotevähennyksen määrästä. 

Hinnanerokorvaus maksetaan sekä kotimaassa 
oluen valmistukseen toimitettavasta että vientiin 
menevästä maltaasta. Hinnanerokorvauksen saaja 
on mallastamo, joka toimittaa maitaan panimoil
le tai vientiin. 

Myös mallasuutteen hinta tasataan maailman
markkinahintatasolle. Hinnanerokorvaus on 1, 6 5 
kenainen maitaan hinnaneroon verrattuna eli 
2,83 mk/kg. 

Vuonna 1983 maltaiden ja sokerin hinnanero
korvauksia suoritettiin seuraavasti: 

maltaat 
- vientiin ............... . 
- kotimaahan ........... . 

sokeri ....................... . 

milj. kg milj. mk 

32,1 
41,4 

3,9 

55,1 
71,5 
13,8 

Hinnanerokorvaus vaikuttaa alentavasti oluen 
raaka-ainekustannuksiin. Tämä puolestaan pie
nentää Oy Alko Ab:n korvauksia panimoille. Jos 
maitaan ja sokerin hintoja ei alennettaisi nykyi
sellä tavalla, olisivat kotimaahan myytävän oluen 
raaka-ainekustannukset olleet esimerkiksi vuonna 
1983 noin 85 miljoonaa markkaa korkeammat. 

Käytännössä tuki merkitsee kotimaan toimitus
ten osalta sitä, että valtion varoista maksetaan 
mallastarnoille tukea, joka tuloutuu valtiolle ta
kaisin Oy Alko Ab:n ylijääminä. Tällaista järjes
telmää ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Nykyiseen maitaan hinnanerotasausjärjestel
mään liittyvänä epäkohtana voidaan pitää sitä, 
että perustuessaan mallasuutteen osalta keski
määräiseen laskelmalliseen raaka-ainekoostumuk
seen (keskimääräisreseptiin) ja mallasohran hin
taan se ei ota huomioon todellista raaka-aine
käyttöä eikä todellisia raaka-ainekustannuksia. 
Mallasuutteen valmistukseen voidaan käyttää 
myös mallasohraa halvempaa rehuohraa. Hal
vempi raaka-aine ei tule kuitenkaan otetuksi 
huomioon hinnanerokorvauksen määrässä. Lisäk
si oluen valmistukseen käytettävän sokerin hin
nanerokompensaation piirissä on eräitä sellaisia 
tuotteita, joiden valmistus- ja raaka-ainekustan
nukset eivät vastaa tavallisen kidesokerin tuotan
tokustannuksia. Hinnanerokorvaus muodostuu 
näin liian suureksi. Hinnanerokorvausjärjestelmä 
ohjaa tämän johdosta eräiltä osin raaka-aineiden 
käyttöä tavalla, jota ei voida pitää perusteltuna. 

Edellä mainitut epäkohdat voitaisiin poistaa 
joko siten, että hinnanerotasausjärjestelmä muu
tetaan raaka-aineiden todelliseen käyttöön ja to
dellisiin hintoihin perustuvaksi, tai siten, että 
hinnanerokorvauksista luovutaan oluen valmis
tukseen toimitettavan maitaan, mallasuutteen ja 
sokerin osalta. Jälkimmäinen vaihtoehto olisi kor
keahintalinjan mukainen ja vastaisi hinnanerota
sausjärjestelmän yleistä käytäntöä. 

3. Ehdotetut muutokset 

3 .1. Virvoitusjuomat 

Valtion verotulojen turvaamiseksi ehdotetaan 
nykyisistä virvoitusjuomien valmistukseen käyte
tyn sokerin hinnanerokorvauksista luovuttavaksi 
kotimaan toimitusten osalta. 

Sokerin hinnanerokorvauksesta luopuminen 
merkitsisi sitä, että virvoitusjuomien valmistuk
sessa käytettävän sokerin hinta nousisi nykyisestä 
0,99 markasta kilolta 5, 77 markkaan kilolta. Kun 
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sokeria sisältäviin virvoitusjuomiin käytetään lit
raa kohden noin 90 g sokeria, merkitsisi muutos 
noin 0, 70 markan eli 12 prosentin korotuspainet
ta sokeria sisältävien virvoitusjuomien litrahintoi
hin. Näin suuri korotus vähentäisi virvoitusjuo
mien kulutusta ja verotuloja sekä vaikeuttaisi 
virvoitusjuomateollisuuden ja siihen liittyvän 
muun teollisuuden työllisyyttä. Tämän vuoksi 
muutos ehdotetaan toteutettavaksi siten, että 
virvoitusjuomien kokonaisverorasitus ei sanotta
vasti nousisi nykyisestä ja että virvoitusjuomien 
keskinäiset hintasuhteet eivät oleellisesti muut
tuisi. Tämä edellyttää virvoitusjuomaveron alen
tamista. Vastaavalla tavalla meneteltiin vuonna 
1983, kun makeisten raaka-aineiden hinnanero
jen kompensoimisesta luovuttiin kotimaan toimi
tusten osalta. 

Jos lähtökohtana pidetään sitä, että virvoitus
juomaveron tuotto säilyy muutoksen yhteydessä 
vuoden 1983 nettotuoton tasolla, olisi vero mää
rättävä 0,27 markaksi litralta. Koska mitkään 
erityiset syyt eivät puolla muutoksen jälkeen 
verotuksen porrastamista nykyisellä tavalla, ehdo
tetaan vero säädettäväksi saman suuruiseksi kai
kille verollisille tuotteille. Nykyinen porrastus 
johtuu pääasiassa sokerin hinnanerokompensaati
osta. Kun hinnanerokompensaatiosta luovutaan, 
poistuu myös tarve veron porrastamiseen. 

Ehdotettu muutos mahdollistaa niin sanottu
jen tuoremehujuomien ja eräiden sokeria sisältä
mättömien juomien hintojen alentamisen noin 3 
prosentilla. Muiden tuotteiden hintoihin ehdo
tettu muutos merkitsee noin 3-8 prosentin 
korotuspainetta. Muutoksen indeksivaikutus on 
noin + 0,01 prosenttia. 

Jotta virvoitusjuomien kansainvälinen kilpailu
kyky säilyisi raaka-aineena käytetyn sokerin hin
nan osalta, ehdotetaan lisättyä sokeria sisältävät 
virvoitusjuomat sisällytettäviksi muutoksen yh
teydessä elintarviketuotteiden valmisteverosta an
netun lain piiriin. 

Eräät läheisesti virvoitusjuomiin rinnastettavat 
käymistietä valmistetut juomat eivät kuulu tällä 
hetkellä virvoitusjuomaverotuksen piiriin. Tällai
sia juomia ovat muun muassa eräät siiderit ja 
eräät muut alkoholia alle 2,25 % sisältävät tuot
teet, joista ei kanneta alkoholijuomaveroa. Jotta 
virvoitusjuomat ja edellä mainitut tuotteet tulisi
vat verotuksellisesti samaan asemaan, ehdotetaan 
ne sisällytettäviksi virvoitusjuomaveron piiriin. 
Vero nostaisi niiden hintoja noin 3 prosenttia. 
Virvoitusjuomaveroa niistä arvioidaan kertyvän 
vuodessa vajaat 0,5 miljoonaa markkaa. 

3.2. Elintarviketuotteet 

Sokerin määritelmää ehdotetaan tarkennetta
vaksi elintarviketuotteiden valmisteverosta anne
tun lain 2 §:ssä. Lisäksi verottomuussäännöksiä 
ehdotetaan tarke!lnettavaksi. Verotaulukkoon eh
dotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkistuksia. 

3.3. Olut 

Oluen valmistukseen käytettävän sokerin, mai
taan ja mallasuutteen hinnanerokorvauksista eh
dotetaan luovuttavaksi kotimaan toimitusten 
osalta. Hinnanerokorvauksista luopuminen lisäisi 
olutveron tuottoa noin 20 miljoonalla markalla ja 
pienentäisi momentilta 28.37.40 maksettavia val
misteverolakien mukaisia maitaan hinnanerokor
vauksia noin 70 miljoonalla markalla. Muutoksel
la ei olisi kuitenkaan suoranaisia valtiontaloudel
lisia vaikutuksia, sillä oluen raaka-aineiden kus
tannusten nousu pienentäisi Oy Alko Ab:n yli
jäämää vastaavasti. 

Muutoksen etuna voitaisiin kuitenkin pitää 
sitä, että vältyttäisiin valtion varojen edestakaisil
ta siirroilta ja sitä, että oluen valmistukseen 
käytettävien keskeisten raaka-aineiden edullisuus 
ei enää perustuisi tukijärjestelmiin, vaan kyseis
ten raaka-aineiden todellisiin kustannuksiin. 
Oluen valmistuttaja, Oy Alko Ab, voisi luonnol
lisesti tarvittaessa edelleen määrätä panimoiden 
raaka-aineiden käytöstä kuten tähänkin asti. 

Kun raaka-aineiden osalta siirrytään korkea
hintalinjaan, olisi samalla turvattava panimoteol
lisuuden kilpailukyky sekä tuonnissa että viennis
sä. Tämän vuoksi ehdotetaan olut sisällytettäväk
si elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun 
lain piiriin. Muutoksella ei ole välitöntä vaikutus
ta oluen hintaan, vaan hinta määrätään muiden 
tekijöiden pohjalta. 

4. Asian valmistelu Ja lausunnon
antajat 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiovarain
ministeriössä ja tullihallituksessa. Se perustuu 
pääosin maatalouden ja elintarvikkeiden tukia 
selvittävän työryhmän välimuistioon (1984: VM 
22). 
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5. Esityksen organisatoriset ja 
vai tion taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä e1 ole organisatorisia vaikutuksia. 
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Virvoitusjuomaveroa arvioidaan kertyvän vuon
na 1985 noin 70 miljoonaa markkaa, elintarvike
tuotteiden valmisteveroa noin 75 miljoonaa 
markkaa ja olutveroa noin 1 200 miljoonaa mark
kaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten peruste! u t 

1.1. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 
muuttamisesta 

2, 11 ja 12 §. Koska sokerin hinnanerokor
vauksia ei enää suoritettaisi tämän lain nojalla, 
ehdotetaan 2 §:n c kohdassa oleva sokerin määri
telmä poistettavaksi. Samasta syystä ehdotetaan 
lain 11 ja 12 § sekä niihin liittyvä väliotsikko 
kumottaviksi. 

5 §. Verottomaksi ehdotetaan säädettäviksi py
kälässä luetelluista marjoista valmistetut tuotteet. 

6 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi uutta 
tuoteryhmittelyä vastaavaksi. 

16 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan tarpeet
tomana kumottavaksi. 

Verotaulukko. Nykyisten tuoteryhmien 1 ja 
3-13 vero ehdotetaan säädettäväksi 0,27 mar
kaksi litralta. Tuoteryhmään 2 kuuluvien kiintei
den juoma-ainesten vero ehdotetaan säädettäväk
si vastaavan suuruiseksi eli 2,00 markaksi kilolta. 

Verotaulukkoon ehdotetaan lisättäväksi uudek
si tuoteryhmäksi 9 tullitariffin nimikkeeseen 
22.07 kuuluvat käymistietä valmistetut tuotteet, 
joiden alkoholipitoisuus on alle 2, 2 5 painopro
senttia. Näistä tuotteista ei kannettaisi kertakäyt
töpäällysten lisäveroa. Tämä on otettu huomioon 
6 §:ssä. 

1.2. Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta 
annetun lain muuttamisesta 

2 §. Pykälän 2 momenttiin on lisätty fruktoosi, 
mannitoli, glukoosi ja sorbitoli. Uudeksi 3 mo
mentiksi ehdotetaan lisättäväksi olutta koskeva 
viittaus virvoitusjuomaverosta ja olutverosta an
nettuihin lakeihin. 

7 §. Pykälän 4 kohdan b alakohdasta ehdote
taan poistettavaksi verottomuussäännös silloin, 

kun fruktoosia, mannitolia tai sorbitolia käyte
tään elintarviketuotteiden valmisteverosta anne
tun lain tai virvoitusiuomaverosta annetun lain 
alaisten tuotteiden v~lmistukseen. Myös d ja g 
alakohdissa mainittujen raaka-aineiden verotto
muus ehdotetaan kumottavaksi. Maltaiden ja 
mallasuutteiden verottomuutta koskeva säännös 
ehdotetaan poistettavaksi kumoamaila f kohta. 

Verotaulukko. Verotaulukosta ehdotetaan 
poistettaviksi tullitariffin nimikkeeseen 19.08 
kuuluvat muut kuin sokerilla makeutetut keksit 
ja pikkuleivät sekä vohvelit ( tuoteryhmät 80-82 
ja 84). Verotaulukkoon on sisällytetty nimikkei
siin 21.07 ja 22.02 kuuluvat lisättyä sokeria 
sisältävät tuotteet sekä nimikkeeseen 22.03 kuu
luva olut (tuoteryhmät 124 a-124 c, 146 a-
146 e). Tuoteryhmien 10, 11 ja 15 a veromääriä 
ehdotetaan tarkistettaviksi raaka-ainekoostumuk
sessa tapahtuneita muutoksia vastaavasti. Samalla 
tuoteryhmään 158 kuuluvien tuotteiden määrit
telyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Veromäärät 
perustuvat voimassa olevan verotaulukon pohjana 
oleviin vuoden 1982 toukokuun 1 päivän ja 
heinäkuun 10 päivän välisen ajan hintatietoihin. 

1.3. Laki olutverosta annetun lain eräiden 
säännösten kumoamisesta 

2, 10 ja 11 §. Koska sokerin hinnanerokor
vauksia ei enää suoritettaisi tämän lain nojalla, 
ehdotetaan 2 §:n 3 momentissa oleva sokerin 
määritelmä kumottavaksi. Samasta syystä ehdote
taan lain 10 ja 11 § sekä niihin liittyvä väliotsik
ko kumottaviksi. 

14 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan tarpeet
tomana kumottavaksi. 
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2. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1985. 

1. 

3. Säätämisjärjestys 

Virvoitusjuomaveron ja elintarviketuotteiden 
valmisteveron muuttamista koskevat lakiehdo
tukset on käsiteltävä verolain säätäruisestä määrä
tyssä järjestyksessä. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (870/79) 11 ja 12 §sekä 

11 §:n edellä oleva väliotsikko ja 16 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 § 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1018/82) ja 12 § 

osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 
muutetaan 2 §, 5 §:n 2 momentti ja 6 § sekä lain liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin 

niistä ovat 5 §:n 2 momentti, 6 § ja verotaulukko mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
laissa, näin kuuluviksi: 

2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
a) virvoitusjuomilla liitteenä olevassa verotau

lukossa mainittuja tuotteita; sekä 
b) I veroluokan oluella pääasiassa maltaista, 

humalista ja vedestä yksinomaan käymisen avulla 
valmistettua mallasjuomaa, jonka etyylialkoholi
pitoisuus on enintään 2,25 painoprosenttia ja 
josta hiiva on käymisen jälkeen poistettu. 

5 § 

Perusveroa ei ole kuitenkaan suoritettava heru
kasta, juolukasta, karpalosta, karviaismarjasta, 
mansikasta, mesimarjasta, mustikasta, muurai
mesta, pihlajanmarjasta, puolukasta, ruusunmar-

jasta, variksenmarjasta, tyrnimarjasta tai vadel
masta valmistetuista tuotteista. 

6 § 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuote

ryhmiin 4, 6, 8 ja 10 kuuluvista juomista: 
a) 3 markkaa litralta sellaisista vitvoitusjuomis

ta, jotka ovat koneellisesti vain kerran täytettävis
sä lasista tai metallista valmistetuissa vähittäis
myyntipäällyksissä; sekä 

b) 1 markka litralta virvoitusjuomista, jotka 
ovat koneellisesti vain kerran täytettävissä muun
laisissa vähittäismyyntipäällyksissä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 



Tullitariffin 
nimike 

20.07:stä 

21.07:stä 

22.0l:stä 

22.02:sta 

22.03:sta 

22.07:stä 

38.19:sta 

1984 vp. - HE n:o 150 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Hedelmämehut (myös viioirypälemehu) ja kasvismehut; käymättömät ja 
alkoholia sisältämättömät, myös sokerilisäyksin, eivät kuitenkaan 
mehut, joiden kokonaissokeripitoisuus (inverttisokeriksi laskettuna) 
on enemmän kuin 20 prosenttia .................................... . 

1 

Alkoholia sisältämättömät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoi
tusjuomien valmistukseen: 
- kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset ...................... . 

-muut .................................................... . 

Kivennäisvesi ja hiilihappopitoinen vesi ................................ . 

Limonaati. maustettu kivennäisvesi tai hiilihappopitoinen vesi sekä muut 
alkoholinomat juomat (eivät kuitenkaan maitoa tai maitorasvaa 
sisältävät tuotteet): 

siiderijuornat (muut kuin käyrnistietä valmistetut) ............... . 
muut: 

- - hiilihappoa sisältävät ........................................ . 
---muut ....................................................... . 

Mallasjuomat: 
- 1 veroluokan olut ............................................... . 

Muut käymistietä valmistetut juomat (esimerkiksi omenaviini, päärynävii-
ni ja sima); alkoholipitoisuus enintään 2,25 painoprosenttia ......... . 

Juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset ................ . 

Tuote
ryhmä 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

7 

Liite 

Perus
vero 
mk/! 

0,27 

2,00 
mk/kg 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 
0,27 

0,27 

0,27 

0,27 



8 1984 vp. - HE n:o 150 

2. 
Laki 

elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (868/ 79) 

7 §:n 4 kohdan d, f ja g alakohta, 
sellaisena kuin niistä on g alakohta 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1015/82), ja 
muutetaan 2 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohdan b alakohta sekä lain liitteenä olevaa verotaulukkoa, 
näistä verotaulukkoa sellaisena kuin se on muutettuna edellä mainitulla 23 päivänä joulukuuta 

1982 annetulla lailla ja 13 päivänä huhtikuuta 1984 annetulla lailla (302 1 84), sekä 
lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

2 § 

Sokerilla tarkoitetaan tässä laissa sakkaroosia, 
ja siihen rinnastetaan fruktoosi, glukoosi, sorbi
toli ja mannitoli sekä sellainen tärkkelyssokeri, 
jossa pelkistävän sokerin määrä ilmaistuna deks
troosina kuivapainosta on vähintään 60 prosent
tia. 

Oluella tarkoitetaan tässä laissa olutverosta 
annetun lain 2 §:ssä ja vitvoitusjuomaverosta 
annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua olutta. 

7 § 
Verottomia ovat: 

4) seuraavat tuotteet valtioneuvoston tarkem
min määräämillä ehdoilla: 

b) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka käy
tetään tullitariffin nimikkeeseen 30.03 tai 33.06 
kuuluvien tuotteiden valmistukseen; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 



Tullitariffin 
nimike 

16.01 

19.08:sta 

21.07:stä 

22.02:sta 

22.03:sta 

23.07:stä 

2 438400877S 

1984 vp. - HE n:o 150 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

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

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

teet: 

- - - vähintään 90 % lihaa tai eläimenosia sisältävät: 

- - --· - muut ................................................ . 

Kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut hienommat leipoma
tuotteet, myös jos niissä on kaakaota, sen määrästä riippumatta: 

keksit ja pikkuleivät: 
- alle 15 % lisättyä rasvaa sisältävät ........................ . 
- vähintään 15, mutta alle 2 5 % lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
- vähintään 2 5 % lisättyä rasvaa sisältävät .................. . 
vohvelit .................................................... . 
korput: 

Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat: 
alkoholia sisältämättömät tuotteet, jollaisia käytetään juomien 

valmistukseen: 
kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset ................... . 
muut, lisättyä sokeria sisältävät: 
- alle 40 % sokeria sisältävät ............................... . 
- vähintään 40 % sokeria sisältävät ........................ . 

Limonaati, maustettu kivennäis- tai hiilihappopitoinen vesi sekä muut 
alkoholinomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 20.07 kuuluvat 
hedelmä- ja kasvismehut: 

- muut; lisättyä sokeria sisältävät 

Mallasjuomat: 
1 veroluokan olut ............................................... . 
II veroluokan olut .............................................. . 
IIl veroluokan olut ............................................. . 
IV veroluokan olut ............................................. . 

Makeutettu rehu; muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnas
sa: 
- lihaa tai eläimenosia sisältävät koiran- ja kissanruoat ............. . 

Tuote
ryhmä 

10. 
11. 

15a. 

77. 
78. 
79. 
83. 

124a. 

124b. 
124c. 

146a. 

146b. 
146c. 
146d. 
146e. 

158. 

9 

Lti'te 

Elintarvike
tuotteiden 

valmistevero 
mk/kg 

nettopainosta 

9,93 
12,81 

10,93 

3,38 
3,86 
3,98 
4,36 

3,14 

1,22 
1,92 

0,31 mk/1 

0,20 mk!! 
0,23 mk!! 
0,28 mk!! 
0,33 mk/1 

1,27 
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3. 
Laki 

olutverosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan olutverosta 7 päivänä joulu

kuuta 1979 annetun lain (877 /79) 2 §:n 3 mo
mentti, 10 ja 11 § sekä 10 §:n edellä oleva 
väliotsikko ja 14 §:n 3 momentti, sellaisina kuin 
niistä ovat 10 § 23 päivänä joulukuuta 1982 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1984 

annetussa laissa (1017/82) ja 11 §osittain muu
tettuna viimeksi mainitulla lailla. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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1 . Esityksen liite 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (870/79) 11 ja 12 § sekä 

11 §:n edellä oleva väliotsikko ja 16 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 § 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1018/82) ja 12 § 

osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 
muutetaan 2 §, 5 §:n 2 momentti ja 6 § sekä lain liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin 

niistä ovat 5 §:n 2 momentti, 6 § ja verotaulukko mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

a) virvoitusjuomilla liitteenä olevassa verotau
lukossa tarkoitettuja tuotteita; 

b) I veroluokan oluella pääasiassa maltaista, 
humalista ja vedestä yksinomaan käymisen avulla 
valmistettua mallasjuomaa, jonka etyylialkoholi
pitoisuus on enintään 2,25 prosenttia ja josta 
hiiva on käymisen jälkeen poistettu; sekä 

c) sokerilla sakkaroosia sekä sellaista tärkkelys
sokeria, jossa pelkistävän soken·n määrä zlmaistu
na dekstroosina kuivapainosta on vähintään 60 
prosenttia. 

Perusveroa ei ole kuitenkaan suoritettava heru
kasta, juolukasta, karpalosta, karviaismarjasta, 
mansikasta, mesimarjasta, mustikasta, muurai
mesta, pihlajanmarjasta, puolukasta, ruusunmar
jasta, variksenmarjasta, tyrnimarjasta tai vadel
masta valmistetuista mehuista. 

6 § 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuote

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

jotka ovat koneellisesti vain kerran täytettävissä 
1 asista tai metallista_va 1m i stem i.ssa_llähittäismyyn
tipäällyksissä, sekä 

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

5 § 

a) virvoitusjuomilla liitteenä olevassa verotau
lukossa mainittuja tuotteita; sekä 

b) I veroluokan oluella pääasiassa maltaista, 
humalista ja vedestä yksinomaan käymisen avulla 
valmistettua mallasjuomaa, jonka etyylialkoholi
pitoisuus on enintään 2,25 painoprosenttia ja 
josta hiiva on käymisen jälkeen poistettu. 

Perusveroa ei ole kuitenkaan suoritettava hcru
kasta, juolukasta, karpalosta, karviaismarjasta, 
mansikasta, mesimarjasta, mustikasta, muurai
mesta, pihlajanmarjasta, puolukasta, ruusunmar
jasta, variksenmarjasta, tyrnimarjasta tai vadel
masta valmistetuista tuotteista. 

6 § 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuote

ryhmiin 4, 6, 8 ja 10 kuuluvista juomista: 
a) 3 markkaa litralta sellaisista virvoitusjuomis

ta, jotka ovat koneellisesti vain kerran täytettävis
sä lasista tai metallista valmistetuissa vähittäis
myyntipäällyksissä; sekä 

b) 1 markka litralta virvoitusjuomista, jotka 
ovat koneellisesti vain kerran täytettävissä muun
laisissa vähittäism yyntipäällyksissä. 
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Voimassa oleva laki 

Hinnanerokorvaus 

11 § 
Kotimainen valmistaja on oikeutettu ottamaan 

verotuksessa vähennyksenä huomioon virvoitus
juomien valmistukseen käyttämänsä sokerin koti
maisen hinnan ja maazlmanmarkkinahinnan väli
settä erotuksena 3,49 markkaa kilolta. 

12 § 
Milloin 11 §:ssä tarkoitettu sokerin hinnanero 

on vertazluaikana olevan vuosineljänneksen tai 
valtiovarainministeriön määräämän muun vastaa
van pituisen vertazluajan kahden ensimmäisen 
kuukauden ja kolmannen kuukauden 1-10 päi
vän aikana ollut korkeampi tai alempi kuin 
11 §:ssä mainittu erotus, valtiovarainministeriö 
voi tullihallituksen esityksestä muuttaa hinnane
roa vastaavasti vertatlukautta seuraavan kalenteri
kuukauden alusta. 

Valtiovarainministen.ön 1 momentissa tarkoi
tettu päätös on julkaistava virallisessa lehdessä. 

Ehdotus 

(Väliotsikko ja 11 § kumotaan) 

(Kumotaan) 

16 § 

Verovelvollisen varastossa joulukuun 31 päivä
nä 1979 olevien maltaiden hinnanerokorvaus saa
daan vähentää virvoitusjuomaverosta sen mukaan 
kuin näitä maltaita käytetään I veroluokan oluen 
valmistukseen. Maltaiden hinnanerokorvauksen 
määrä vahvistetaan elintarvzketuotteiden valmis
teverosta annetun lain (868179) perusteella. 

(3 mom. kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 
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Voimassa oleva laki 

Tullitariffin 
nimike 

20.07:stä 

21.07:stä 

22.01:stä 

22.02:sta 

22.03:sta 

38.19:sta 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Hedelmämehu (myös viinirypälemehu) ja kasvismehut; käymättömät ja 
alkoholia sisältämättömät, myös sokerilisäyksin, eivät kuitenkaan 
mehut, joiden kokonaissokeripitoisuus on enemmän kuin 20 prosent-
tia ................................................................. . 

Alkoholia sisältämättömät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoi
tusjuomien valmistukseen: 

kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset ...................... . 

tuotteet, jotka on valmistettu 5 §:n 2 momentirsa mainituista 
marjoista ................................................... . 

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

Kivennäisvesi ja hiilihappopitoinen vesi ................................ . 

Limonaati, maustettu kivennäisvesi tai hiilihappopitoinen vesi sekä muut 
alkoholittomat juomat (eivät kuitenkaan maitoa tai maitorasvaa 
sisältävät tuotteet): 
- tuoremehujuomat, nektan·t ja mehujuomat, jotka on valmistettu 
5 §:n 2 momentissa mainituista marjoista .......................... . 
- limonaati ja maustettu kivennäisvesi tai hiilihappoinen vesi: 

- lisättyä soken{nisältävät . .................................... . 
-muut ....................................................... . 
muut: 
- lisättyä sokeria sisältävät . .................................... . 
-muut ....................................................... . 

Mallasjuomat: 
- I veroluokan olut ............................................... . 

Juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset ................ . 

Tuote
ryhmä 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

Liite 

Perus
vero 
mk/1 

0,40 

5,00 
mk/kg 

0,20 

0,55 
0,40 

0,20 

0,20 

0,55 
0,40 

0,55 
0,40 

0,15 

0,20 



Ehdotus 

Tullitariffin 
nimike 

20.07:stä 

21.07:stä 

22.0l:stä 

22.02:sta 

22.03:sta 

22.07:stä 

38.19:sta 

1984 vp. - HE n:o 150 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Hedelmämehut (myös viinirypälemehu) ja kasvismehut; käymättömät ja 
alkoholia sisältämättömät. myös sokerilisäyksin, eivät kuitenkaan 
mehut, joiden kokonaissokeripitoisuus (inverttisokeriksi laskettuna) 
on enemmän kuin 20 prosenttia .................................... . 

Alkoholia sisältämiittömät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoi
tusjuomien valmistukseen: 

kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset ...................... . 

muut .......................................................... . 

Kivennäisvf'si ja hiilihappopitoinen vesi ................................ . 

1 Limonaati, maustettu kivennäisvesi tai hiilihappopitoinen vesi sekä muut 
alkoholittomat juomat leivät kuitenkaan maitoa tai maitorasvaa 
sisältävät tuotteet): 
- siiderijuomat (muut kuin käymistietä valmzstetut) ............... . 
-muut: 
- -· hizlihappoa sisåitävät ........................................ . 

1 Mal:j:m::ut ....................................................... . 

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

Muut käymz:rtietä valmistetut juomat (esimerkiksi omenaviini, päärynävii-
ni ja sima); alkoholipitoisuus enintään 2,25 painoprosenttia ......... . 

Juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset ................ . 

Tuote
ryhmä 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

15 

Liite 

Perus
vero 
mk/1 

0,27 

2,00 
mk/kg 
0,27 

0,27 

0,27 

0,27 
0,27 

0,27 

0,27 

0,27 
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2. 
Laki 

elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (868/79) 

7 §:n 4 kohdan d, f ja g alakohta, 
sellaisena kuin niistä on g alakohta 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1015/82), ja 
muutetaan 2 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohdan b alakohta sekä lain liitteenä olevaa verotaulukkoa, 
näistä verotaulukkoa sellaisena kuin se on muutettuna edellä mainitulla 23 päivänä joulukuuta 

1982 annetulla lailla ja 13 päivänä huhtikuuta 1984 annetulla lailla (302/84), sekä 
lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Sokerilla tarkoitetaan tässä laissa sakkaroosia 
sekä sellaista tärkkelyssokeria, jossa pelkistävän 
sokerin määrä ilmaistuna dekstroosina kuivapai
nosta on vähintään 60 prosenttia. 

Verottomia ovat: 

Sokerilla tarkoitetaan tässä laissa sakkaroosia ja 
sti'hen rinnastetaan fruktoosi, glukoosi, sorbitoli 
ja mannitoli sekä sellainen tärkkelyssokeri, jossa 
pelkistävän sokerin määrä ilmaistuna dekstroosi
na kuivapainosta on vähintään 60 prosenttia. 

Oluella tarkoitetaan tässä laissa olutverosta 
annetun lain 2 §:ssä ja virvoitusjuomaverosta 
annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua olutta. 

7 § 

4) seuraavat tuotteet valtioneuvoston tarkem
min määräämillä ehdoilla: 

b) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, joka käyte
tään tässä laissa tai virvoitusjuomaverosta anne
tussa laissa (870179) tarkoitettujen tuotteiden 
taikka tullitariffin nimikkeisiin 30.03 tai 33.06 
kuuluvien tuotteiden valmistukseen; 

d) tullitariffin nimikkeeseen 20. 07 kuuluvat 
lisättyä sokeria sisältävå't hedelmä- sekä kasvisme
hut, jotka käytetään virvoitusjuomaverosta anne
tussa laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistuk
seen; 

f) maltaat ja mallasuute, jotka käytetään pani
maissa oluen valmistukseen. 

g) tullitariffin nimikkeeseen 22. 09 kuuluvat 
alkoholipitoiset valmisteet (ns. tiivistetyt ekstrak
tit) juomien valmistusta varten, jotka käytetään 
virvoitusjuomaverosta annetussa laissa (870179) 
tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen. 

b) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka käy
tetään tullitariffin nimikkeeseen 30.03 tai 33.06 
kuuluvien tuotteiden valmistukseen; 

(d alakohta kumotaan) 

(f alakohta kumotaan) 

(g alakohta kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammzkuu
ta 1985. 



3 4384008775 
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Voimassa oleva laki 

Tulli tariffin 
nimike 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

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

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

- - - vähintään 90 % lihaa tai eläimenosia sisältävät: 

Tuote
ryhmä 

10. 
11. 

- - - -muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15a. 

19.08:sta 

21.07:stä 

22.02:sta 

23.07:stä 

Kakut. keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut hienommat leipoma
tuotteet, myös jos niissä on kaakaota, sen määrästä riippumatta: 

keksit ja pikkuleivät: 
- sokerilla makeutetut: 

alle 15 % lisättyä rasvaa sisältävät ........................ . 
- vähintään 15, mutta alle 2 5 % lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
- vähintään 25 % lisättyä rasvaa sisältävät .................. . 

muut: 
alle 15 %lisättyä rasvaa sisaltävät ........................ . 

- vähintään 15, mutta alle 25 %lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
- vähintään 25 % lisättyä rasvaa sisältävät .................. . 

vohvelit: 
- sokeril/a makeutetut ........................................ . 
-muut ....................................................... . 
korput: 

Ravintovalmisteet muualle kuulumattomat: 

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

Makeutettu rehu; muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnas
sa: 

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

77. 
78. 
79. 

80. 
81. 
82. 

83. 
84. 

158. 

Liite 

Elintarvike
tuotteiden 

valmistevero 
mk/kg 

nettopainosta 

9,13 
11,14 

9,33 

3,38 
3,86 
3,98 

3,01 
3,16 
4,15 

4,36 
4,08 

1,27 



Ehdotus 

Tulli tariffin 
nimike 

1984 vp. - HE n:o 150 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

16.01 Makkara ja sen kaltaiset lihasta, eläimenosista tai verestä valmistetut 

19.08:sta 

21.07:stä 

22.02:sta 

22.03:sta 

23.07;stä 

tuotteet: 

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

- - - vähintään 90 % lihaa tai eläimenosia sisältävät: 

----muut ................................................... . 

Kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut hienommat leipoma
tuotteet, myös jos niissä on kaakaota, sen määrästä riippumatta: 

keksit ja pikkuleivät: 
- alle 15 % lisättyä rasvaa sisältävät ........................ . 
- vähintään 15, mutta alle 25 % lisättyä rasvaa sisältävät ... . 
- vähintään 25 % lisättyä rasvaa sisältävät .................. . 
vohvelit .................................................... . 
korput: 

Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat: 
alkoholia sisältämättömät tuotteet, jollaisia käytetään juomien 

valmistukseen: 
kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset . .................. . 
muut, lisättyä sokena sisältävät: 

alle 40 % sokerza sisältävät . .............................. . 
vähintään 40% sokeria sisältävät ......................... . 

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

- muut; lisättyä sokeria sisältävät ................................. . 

Mallasjuomat: 
- I veroluokan olut ............................................... . 
- II veroluokan olut .............................................. . 
- III veroluokan olut ............................................. . 
- IV veroluokan olut ............................................. . 

Makeutettu rehu; muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnas
sa: 

- lihaa tai eläimenosia sisältävät koiran- ja kissanruoat ................. . 

Tuote
ryhmä 

10. 
11. 

15a. 

77. 
78. 
79. 
83. 

124a. 

124b. 
124c. 

146a. 

146b. 
146c. 
146d. 
146e. 

158. 
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Lzi'te 

Elintarvike
tuotteiden 

valmistevero 
mk/kg 

nettopainosta 

9,93 
12,81 

10,93 

3,38 
3.86 
3,98 
4,36 

3,14 

1,22 
1,92 

0,31 mk!l 

0,20 mk!/ 
0,23 mk!l 
0,28 mk!/ 
0,33 mk!/ 

1,27 
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3. 
Laki 

olutverosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Sokenl/a tarkoitetaan tässä laissa sakkaroosia 
sekä sellaista tårkkelyssoken'a, jossa pelkistävän 
sokerin määrä zlmaistuna dekstroosina kuivapai
nosta on vähintään 60 prosenttia. 

Hinnanerokorvaus 

10 § 
Kotimainen valmistaja on ozkeutettu ottamaan 

verotuksessa vähennyksenä huomioon oluen val
mistukseen käyttämänsä soken'n kotimaisen hin
nan ja maazfmanmarkkinahinnan erotuksena 
3,49 markkaa kilolta. 

11§ 
Mzlloin 10 §:ssä tarkoitettu soken·n hinnanero 

on vertazluaikana olevan vuosineljänneksen tai 
valtiovarainministen.ön määräämän muun vastaa
van pituisen vertazluajan kahden ensimmäisen 
kuukauden ja kolmannen kuukauden 1-10 päi
vän aikana ollut korkeampi tai alempi kuin 
10 §:ssä mainittu erotus, valtiovarainministen'ö 
voi tullihallituksen esityksestä muuttaa hinnane
roa vastaavasti vertazlukautta seuraavan kalenten·
kuukauden alusta. 

Valtiovarainministen'ön 1 momentissa tarkoi
tettu päätös on julkaistava virallisessa lehdessä. 

14 § 

Verovelvollisen varastossa joulukuun 31 påi'vä
nä 1979 olevien maltaiden hinnanerokorvaus saa
daan vähentää olutverosta sen mukaan kuin näitä 
maltaita käytetään olutverosta annetussa laissa 
tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen. Maltai
den hinnanerokorvauksen määrä vahvistetaan 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun 
lain (868179) perusteella. 

Ehdotus 

1 § 
Tå'ten kumotaan olutverosta 7 päivänä joulu

kuuta 1979 annetun lain (877179) 2 §:n 3 mo
mentti, 10 ja 11 § sekä 10 §:n edellä oleva 
våliotszkko ja 14 §:n 3 momentti, sellaisina kuin 
mistä ovat 10 § 23 päivänä joulukuuta 1982 
annetussa laissa (1 0171 82) ja 11 § osittain muu
tettuna vzi'meksi mainitulla lazlla. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1985. 


