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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun 
lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Öljytuotteiden kuluttajahintatason kehityksen 
tasapainottamiseksi ehdotetaan polttoainevero
määriä korotettaviksi. Veromäärien korotuksien 
johdosta öljytuotteiden hinnat eivät alenisi raaka
öljyn hinnan alentumista vastaavalla määrällä. 
Ehdotetut korotukset olisivat voimassa kuluvan 
vuoden loppuun. 

Korotukset on tarkoitus saattaa voimaan valtio
neuvoston päätöksellä tammikuun 9 päivästä 
1988 lukien. Samana päivänä on tarkoitus korot
taa moottoribensiinin ja dieselöljyn hintoja. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan sen jälkeen 
kun eduskunta on hyväksynyt ehdotuksen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Öljytuotteiden 14.11.1987 vahvistetut hinnat 
perustuvat raakaöljyn hintaan 18,00 dollaria bar
relilta dollarikurssin ollessa 4,10 markkaa. Raaka
öljyn hinnan ja dollarikurssin alentuminen mah
dollistaisi öljytuotteiden jalostamohintojen alen
tamisen. Kaikkiaan alennuksen vaikutus olisi 
vuositasolla noin 220 miljoonaa markkaa. 

2. Ehdotettu muutos 

Öljytuotteiden kuluttajahintakehityksen tasa
painottamiseksi sekä talouspoliittisen elvytysva
ran luomiseksi ei raakaöljyn hinnan alentamista 
tulisi siirtää öljytuotteiden hintoihin. Tämän joh
dosta ehdotetaan, että se osa raakaöljyn hinnan 
alentumisesta, joka alittaa nykyisen 18 dollarin 
barrelihinnan ja 4,10 markan dollarihinnan tason 
sekä muu hintaa alentava osuus kerätään valtiolle 
polttoaineverona. Tämän mukaisesti ehdotetaan, 
että moottoribensiinin ja dieselöljyn polttoaine
veromääriä korotetaan 5 pennillä litralta. Poltto
aineveromäärien korotukset on tarkoitettu ole
maan voimassa vuoden 1988 loppuun. 

Tarkoituksena on, että liikennepolttonesteiden 
polttoaineverot määritetään siten, että kuluttaja
hinnat ovat sillä tasolla, jolle ne asettuvat valtion 
vuoden 1988 tulo- ja menoarviossa tehtyjen pe
rustetarkistusten johdosta. Myös kevyen ja ras
kaan polttoöljyn hinnat pidetään nykyisinä. Polt-
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toaineveron lisätarkistuksista valtiolle kertyviä tu
loja käytetään liikenneinvestointien lisärahoitta
miseen talouden taantumavaiheessa. Raakaöljyn 
tuontihintojen mahdollisesti noustessa polttoai
neverojen nyt päätettävää lisäkorotusta tarkiste
taan vastaavasti alaspäin. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetut polttoaineveron korotukset olisivat 
voimassa väliaikaisesti 9 päivästä tammikuuta 
1988 vuoden loppuun. Polttoaineiden kulutus
määrien mukaan arvioituna polttoaineveron tuot
to kasvaisi korotuksen johdosta noin 220 miljoo
nalla markalla. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt 
ehdotuksen. Uudet veromäärät on tarkoitus saat
taa voimaan valtioneuvoston päätöksellä 9 päivä
nä tammikuuta 1988. 

5. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus on käsiteltävä siinä järjestyksessä, 
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jota on noudatettava säädettäessä kannettavaksi 
veroa enintään yhdeltä vuodelta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
polttoaineverosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 
1982 annetun lain 4 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1215/87), näin kuuluvaksi: 

4 § 
Polttoaineveroa on suoritettava: 
1) lyijyttömästä moottoribensiinistä 91,89 

penniä litralta; 
2) muusta kuin lyijyttömästä moottoribensii

nistä 116,31 penniä litralta; sekä 
3) dieselöljystä 73,59 penniä litralta. 

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988 ja on voimassa vuoden 1988 lop
puun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

Laki 
polttoaineverosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 
1982 annetun lain 4 §:n 1 momentti, · 

sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1215/87), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Polttoaineveroa on suoritettava: 
1) lyijyttömästä moottoribensiinistä 86,89 

penniä litralta; 
2) muusta kuin lyijyttömästä moottoribensii

nistä 111,31 penniä litralta; sekä 
3) dieselöljystä 68,59 penniä litralta. 

Ehdotus 

4 § 
Polttoaineveroa on suoritettava: 
1) lyijyttömästä moottoribensiinistä 91,89 

penniä litralta; 
2) muusta kuin lyijyttömästä moottoribensii

nistä 116,31 penniä litralta; sekä 
3) dieselöljystä 7 3,59 penniä litralta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988 ja on voimassa vuoden 1988 lop
puun. 




