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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteessä 
olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta 
eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluk
sissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä 
tapauksissa annetun lain (397 /69) 5 §:ssä salli
taan pohjoismaiden välisessä liikenteessä liiken
nöivien alusten muonittaminen verottomilla al
koholijuomilla, oluella, tupakkavalmisteilla, suk
laalla, muilla makeisvalmisteilla sekä hajusteval-

misteilla. Pohjoismaiden välillä on sovittu, että 
veronoman lentokenttä- ja laivamyynnin piiriin 
sisällytetään edellä mainittujen tuotteiden lisäksi 
kosmeettiset tuotteet ja toalettivalmisteet. Tä
män vuoksi olisi sanotussa lainkohdassa mainit
tuihin tuotteisiin lisättävä kosmeettiset tuotteet 
ja toalettivalmisteet. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Vuonna 1969 tehtiin Norjan, Ruotsin, Suo
men ja Tanskan välillä sopimus näiden maiden 
satamien välisessä liikenteessä olevien matkus
taja-alusten muonittamisesta (seuraavassa muoni
tussopimus). Muonitussopimuksen mukaan voi
daan Suomen ja muiden sopimusvaltioiden väli
siä reittejä kulkevia matkustaja-aluksia muonittaa 
verovapailla alkoholijuomilla, tupakkatuotteilla, 
savukepaperilla sekä suklaa- ja makeistuotteilla. 

Suomi teki muonitussopimukseen sen sisältöi
sen varauksen, että muonitus käsittää myös verot
tomia hajustevalmisteita. 

Muonitussopimuksen perusteella säädettiin la
ki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluk
sissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä 
tapauksissa (397 /69). Lain mukaan on pääsään
töisesti suoritettava verot tavaroista, joilla muoni
tetaan matkustaja-alukset pohjoismaiden välises
sä liikenteessä. Poikkeuksen muodostavat kuiten
kin lain 5 §:n mukaan alkoholijuomat, olut, 
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tupakkavalmisteet, suklaa ja muut makeisvalmis
teet sekä hajustevalmisteet. 

Vuonna 1980 tehtiin pohjoismaiden välillä 
sopimus matkatavaran verotuksesta Suomen, 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustaja
liikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta vero
vapaasta myynnistä näissä valtioissa (seuraavassa 
vientimyyntisopimus). Vientimyyntisopimuksen 
mukaan verovapaa lentokenttämyynti käsittää 
vain alkoholijuomat ja tupakkatuotteet. 

Vuonna 1984 sopivat pohjoismaiden valtiova
rainministerit, että verouoman laiva- ja lento
kenttämyynnin tavaravalikoimaa laajennettaisiin 
siten, että lentokentillä sallittaisiin myös verotto
mien makeisten, suklaatuotteiden, hajusteval
misteiden, kosmeettisten tuotteiden ja toaletti
valmisteiden myynti. Laivaliikenteen verotonta 
myyntiä laajennettaisiin koskemaan hajusteval
misteita, kosmeettisia tuotteita ja toalettivalmis
teita. Mainitut tuotteet määriteltäisiin tarkem
min Brysselin tullinimikkeistön nimikkeeseen 
33.06 kuuluvien vastaavien tuotteiden mukaises
ti. 
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Muonitussopimusta ja vientimyyntisopimusta 
on muutettu huhtikuun 9 päivänä 1985 allekir
joitetuilla pöytäkirjoilla. 

Sovitut muutokset edellyttävät eräiltä osin voi
massa olevien säännösten muuttamista. Verouo
man lentokenttämyynnin tavaravalikoimaa voi
daan tullilain 30 §:n 2 momentin nojalla muut
taa asetuksella, mutta verotonta laivamyyntiä 
laajennettaessa koskemaan kosmeettisia tuotteita 
ja toalettivalmisteita on lakia ulkomaanliiken
teessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien ta
varoiden verottamisesta eräissä tapauksissa muu
tettava. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutos on vähäinen eikä sillä olisi mainittavia 
taloudellisia vaikutuksia. Suomalaisten matkus
taja-alusten muonittaminen verottomilla kos
meettisilla tuotteilla ja toalettivalmisteilla sekä 
verottomien makeisten, suklaan, hajustevalmis
teiden, kosmeettisten tuotteiden ja toalettival-

misteiden myynti lentokentillä voisi mahdollises
ti jossain määrin supistaa niistä saatavan liike
vaihtoveron ja makeisveron tuottoa. Suomalais
ten varustamoiden kannalta merkittävämpi olisi 
se seikka, että muonitussopimuksen muuttami
nen antaisi muiden pohjoismaiden kansalaisille 
mahdollisuuden tuoda mukanaan matkalta ve
rottomia hajustevalmisteita, kosmetiikkaa ja 
toalettivalmisteita. Lentokenttien verouoman 
myynnin liikevaihto kasvaisi jossain määrin. Mää
rällisiä arvioita ei kuitenkaan voida esittää enemc 
pää verotulojen supistuksesta kuin lentokenttien 
tai varustamojen verottoman myynnin lisäänty
misestä. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu saatettavaksi voimaan välit
tömästi kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 
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Laki 
ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauk

sissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1969 ulkomaanliikenteessä 
olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 
(397/69) 5 § näin kuuluvaksi: 

5 § 
Tämän lain nojalla suoritettavia veroja ja mak

suja ei kanneta aluksen matkustajien tarvetta 
vastaavasta määrästä alkoholijuomia, olutta, tu
pakkavalmisteita, suklaata ja muita makeisval
misteita sekä hajustevalmisteita, kosmeettisia 

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985 

tuotteita ja toalettivalmisteita. Tarkemmat sään
nökset tässä pykälässä tarkoitetuista tavaramääris
tä annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1985. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauk

sissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1969 ulkomaanliikenteessä 
olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 
(397 /69) 5 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Tämän lain nojalla suoritettavia veroja ja mak· 

suja ei kanneta aluksen matkustajien tarvetta 
vastaavasta määrästä alkoholijuomia, olutta, tu· 
pakkavalmisteita, suklaata ja muita makeisval
misteita sekä hajustevalmisteita. Tarkemmat 
säännökset tässä pykälässä tarkoitetuista tavara
määristä annetaan asetuksella. 

Ehdotus 

5 § 
Tämän lain nojalla suoritettavia veroja ja mak

suja ei kanneta aluksen matkustajien tarvetta 
vastaavasta määrästä alkoholijuomia, olutta, tu
pakkavalmisteita, suklaata ja muita makeisval
misteita sekä hajustevalmisteita, kosmeettisia 
tuotteita ja toalettivalmisteita. Tarkemmat sään
nökset tässä pykälässä tarkoitetuista tavaramääris
tä annetaan asetuksella. 

Tå'må' laki tulee voimaan 
kuuta 1985. 

päivänä 


