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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta 
annetun lain 6 §:n ja olutverosta annetun lain 5 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kerta
käyttöpäällyksiin pakattujen virvoitusjuomien 
ja oluen lisäveroa. Toisaalta lisäverosta ehdo
tetaan vapautettaviksi sellaiset juomat, jotka 
kuuluvat panttiin perustuvan talteenotto- ja 
kierrätysjärjestelmän piiriin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Virvoitusjuomat 

Kertakäyttöisiin päällyksiin pakattuja virvoi
tusjuomia myytiin noin 15 miljoonaa litraa 
vuonna 1988. Niiden markkinaosuus virvoitus
juomien kokonaismyynnistä oli noin 6,5 pro
senttia. Kotimaisen tuotannon osuus kerta
käyttöpakkauksissa myytävistä virvoitusjuo
mista oli noin 84 prosenttia. 

Kertakäyttöpakkauksissa myytävien virvoi
tusjuomien kulutus on kasvanut koko 1980-
luvun ajan, varsinkin viimeisenä kolmena vuo
tena. Vuonna 1981 kulutus oli vielä 3,5 miljoo
naa litraa, joten se on kasvanut vuoteen 1988 
mennessä miltei viisinkertaiseksi. Erityisesti on 
kasvanut muovipakkausten käyttö. Muovipak
kausten osuus kertakäyttöpakkauksina myytä
vien virvoitusjuomien kokonaismyynnistä on 
nykyisin yli 85 prosenttia. 

Nykyisin kertakäyttöpakkauksissa myytävis
tä virvoitusjuomista peritään lisäveroa, jonka 
suuruus on 3 markkaa litralta lasi- ja metalli
pakkauksista ja 1 markka litralta muovipak-
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kauksista. Vero on säilynyt samansuuruisena 
vuodesta 1982 lähtien. Lisäveroa peritään vain 
limonaadeista ja kivennäisvesistä. Niille on 
olemassa vaihtoehtoinen palautuspullojärjes
telmä. Lisäveron tuotto oli noin 20 miljoonaa 
markkaa vuonna 1988. 

1.2. Oluet 

Kertakäyttöisiin pakkauksiin pakattuja olui
ta myytiin noin 25 miljoonaa litraa vuonna 
1988. Niiden litroissa laskettu osuus oluen 
kokonaismyynnistä oli 6-7 prosenttia. Tästä 
kotimaisen tuotannon osuus oli noin 95 pro
senttia. 

Noin 90 prosenttia kertakäyttöpakkauksissa 
myytävästä oluesta on pakattu tinapeltitölkkei
hin, joiden kierrätystä raaka-ainekäyttöön ei 
ole järjestetty. Kertakäyttöisten pullojen palau
tus ja ohjaaminen raaka-ainekiertoon ei ole 
myöskään järjestetty panttimaksun avulla. 

Kertakäyttöisistä olutpakkauksista on vuo
desta 1976 peritty lisäveroa, jonka suuruus on 
ollut tähän asti 36 penniä litralta. Oluen lisäve-
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ron tuotto oli noin 9 miljoonaa markkaa vuon
na 1988. Lisäksi Oy Alko Ab on hinnoittelupo
litiikanaan vaikuttanut eri oluiden hintasuhtei
siin siten, että tölkissä myytävän oluen hinta 
on kuluttajalle 38 prosenttia korkeampi kuin 
palautuspullossa myytävä olut. 

Nykyinen hintaero palautuspulloissa ja ker
tapakkauksissa myytävän oluen välillä ei ole 
riittävässä määrin ohjannut kulutusta palau
tuspullojen käyttöön. 

2. Ehdotetut muutokset 

Kertapakkauksista aiheutuu niiden kanssa 
vaihtoehtoisiin palautuspakkauksiin verrattuna 
huomattavasti enemmän roskaantumista. Li
säksi niiden käyttö kohottaa jätehuollon kus
tannuksia ja heikentää palautuspullojärjestel
män toimivuutta. 

Kulutuksen ohjaamiseksi ehdotetaan, että 
kertakäyttöisten muovipakkausten lisävero ko
rotetaan nykyisestä 1 markasta 2 markkaan 
litralta. Kertakäyttöpakkauksiin pakatun oluen 
lisävero ehdotetaan korotettavaksi 36 pennistä 
1 markkaan litralta. 

Lisäverosta ehdotetaan vapautettavaksi sel
laiset virvoitusjuomat ja oluet, jotka kuuluvat 
panttiin perustuvan talteenotto- ja kierrätysjär
jestelmän piiriin. Nykyisin lisäveron piiriin 
kuuluvat kertakäyttöpäällyksiin pakatut oluet 

ja hiilihapotetut virvoitusjuomat, jotka myy
dään vain kerran koneellisesti täytettävissä vä
hittäismyyntipäällyksissä. Muutoksen tarkoi
tuksena on edistää panttiin perustuvan palau
tuspullojärjestelmän kehittämistä myös kerta
käyttöpäällyksille. 

Mikäli tällaista toimivaa talteenotto- ja kier
rätysjärjestelmää ei kehitetä, tarkoituksena on 
tarvittaessa korottaa lisäveroa myöhemmin uu
destaan. 

3. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiova
rainministeriössä yhteistyössä ympäristöminis
teriön kanssa. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muovipäällyksiin pakattujen virvoitusjuo
mien hintojen arvioidaan kohoavan noin 15 
prosenttia ja kertakäyttöpäällyksiin pakattujen 
oluiden hintojen noin 5 prosenttia. Virvoitus
juomaveron lisäveron tuoton arvioidaan nou
sevan noin 35 miljoonaan markkaan ja olutve
ron lisäveron tuoton noin 30 miljoonaan mark
kaan vuonna 1990. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 
6 §:n muuttamisesta 

6 §. Muihin kuin metallisiin tai lasisiin kerta
käyttöpäällyksiin pakatuista virvoitusjuomista 
kannettava lisävero nousee 1 markasta 2 mark
kaan litralta. Muilta osin vero säilyisi nykyise
nä 3 markkana litralta. Pykälän mukaan lisä
verosta vapautettaisiin sellaiset virvoitusjuo
mat, jotka kuuluvat ympäristöministeriön hy
väksymään panttiin perustuvaan talteenotto- ja 
kierrätysjärjestelmään. Järjestelmän tulisi olla 
toimiva ja yleinen, jotta se voitaisiin katsoa 
verosta vapautukseen oikeuttavaksi järjestel
mäksi. 

1.2. Laki olutverosta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta 

5 §. Lisävero ehdotetaan korotettavaksi ny
kyisestä 36 pennistä 1 markkaan litralta. Sa
moin kuin virvoitusjuomaverolaissa lisäveroa 
ei olisi suoritettava sellaisesta oluesta, jonka 
päällys on panttiin perustuvan toimivan tal
teenotto- ja kierrätysjärjestelmän piirissä. 

2. Voimaan tulo 

Esitys liittyy valtion vuoden 1990 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Lait ehdotetaan saatet
taviksi voimaan vuoden 1990 alusta. 



1989 vp. - HE n:o 121 3 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotukset on käsiteltävä valtiopäivä
järjestyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisät
tyä veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 
1979 annetun lain (870/79) 6 §, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 ja 
21 päivänä joulukuuta 1984 annetuissa laeissa (667 /87 ja 891/84), näin kuuluvaksi: 

6 § 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuo

teryhmiin 4, 6, 8, 11 ja 14 kuuluvista juomista, 
mikäli ne on pakattu sellaisiin vähittäismyynti
päällyksiin, jotka eivät kuulu ympäristöminis
teriön hyväksymään panttiin perustuvaan tal
teenotto- ja kierrätysjärjestelmään. Lisävero 
on 3 markkaa litralta lasista tai metallista 

2. 

valmistettuihin vähittäismyyntipäällyksiin pa
katuista juomista ja 2 markkaa litralta muun
laisiin vähittäismyyntipäällyksiin pakatuista 
juomista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
olutverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain (877 /79) 5 § näin kuuluvaksi: 

5 § 
Lisäveroa on suoritettava 1 markka litralta 

sellaisesta oluesta, joka on pakattu muuhun 
kuin ympäristöministeriön hyväksymän pant
tiin perustuvan talteenotto- ja kierrätysjärjes
telmän vähittäismyyntipäällykseen. 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

1. 
Laki 

virvoitnsjuomaverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 
1979 annetun lain (870179) 6 §, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 ja 
21 päivänä joulukuuta 1984 annetuissa laeissa (667 /87 ja 891/84), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuo

teryhmiin 4, 6, 8, 11 ja 14 kuuluvista juomista: 
a) 3 markkaa litralta sellaisista virvoitusjuo

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

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

2. 

Ehdotus 

6§ 
Lisäveroa on suoritettava verotaulukon tuo

teryhmiin 4, 6, 8, 11 ja 14 kuuluvista juomista, 
mikäli ne on pakattu sellaisiin vähittäismyynti
päällyksiin, jotka eivät kuulu ympäristöminis
teriön hyväksymään panttiin perustuvaan tal
teenotto- ja kierrätysjärjestelmään. Lisävero 
on 3 markkaa litralta lasista tai metallista 
valmistettuihin vähittäismyyntipäällyksiin pa
katuista juomista ja 2 markkaa litralta muun
laisiin vähittäismyyntipäällyksiin pakatuista 
juomista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
olutverosta annetun lain S §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain (877179) 5 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Lisäveroa on suoritettava 36 penniä litralta 

sellaisesta oluesta, joka on koneellisesti vain 
kerran täytettävissä vähittäismyyntipäällyksis
sä. 

Ehdotus 

5 § 
Lisäveroa on suoritettava 1 markka litralta 

sellaisesta oluesta, joka on pakattu muuhun 
kuin ympäristöministeriön hyväksymän pant
tiin perustuvan talteenotto- ja kierrätysjärjes
telmän vähittäismyyntipäällykseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 


