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Hallituksen esitys Eduskunnalle valmisteveroetujen myöntä
mismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eräiden valmistevero
laeissa säädettyjen veroetujen myöntämisme
nettely yksinkertaistettavaksi ja liitettäväksi 
säännönmukaiseen verotusmenettelyyn sekä 
muutoksenhakumenettelyyn. Muutos vaatii 

myös eräitä täydennyksiä verovelvollisuutta 
koskeviin säännöksiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1990 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Eri tuotteita koskevien valmisteverolakien 
mukaan myönnettävien veroetujen ensisijaise
na tarkoituksena on estää veron kertautuminen 
sellaisissa tuotteissa, jotka käytetään edelleen 
valmisteverollisten tavaroiden valmistamiseen. 
Joidenkin etujen tarkoituksena on alentaa tiet
tyjen tuotannonalojen kustannuksia vapautta
maila raaka-aineet valmisteverosta; samalla ta
valla estetään vientituotteiden verottaminen. 
Vastaavat helpotukset myönnetään myös val
misteveroihin rinnastettavista varmuusvaras
tointimaksusta ja öljyjätemaksusta. 

Sokeri-, lannoite- ja valkuaisverosta sekä 
öljyjätemaksusta (laki sokeriverosta 872/79, 
laki lannoiteverosta 881/79, laki valkuaisveros
ta 1092/85, laki öljyjätemaksusta 894/86) nä
mä helpotukset myönnetään suoraan asian
omaisen verolain nojalla. Samalla tavoin ehdo
tetaan myönnettäviksi polttoaineveroedut 
eduskunnalle 22 päivänä syyskuuta 1989 anne
tussa hallituksen esityksessä laiksi polttoaine
verosta annetun lain muuttamisesta (hall.es. 
n:o 122/1989 vp.). Muut edut eli vapautukset 
tupakka-, makeis-, olut- ja virvoitusjuomave-
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roista, elintarviketuotteiden valmisteverosta ja 
ravintorasvaverosta (laki tupakkaverosta 875/ 
79, laki makeisverosta 867/79, laki olutverosta 
877/79, laki virvoitusjuomaverosta 870/79, la
ki elintarviketuotteiden valmisteverosta 868/ 
79, laki ravintorasvaverosta 879/79) sekä var
muusvarastointimaksusta (laki varmuusvaras
tointimaksusta 1105/83) myönnetään verola
kien mukaan määrättyihin tarkoituksiin vain 
valtioneuvoston määräämillä ehdoilla. Näiden 
laissa olevien valtuutusten nojalla valtioneu
vosto on antanut 30 päivänä maaliskuuta 1983 
päätöksen ehdoista, joilla eräät tuotteet vapau
tetaan valmisteverosta (319/83). Päätöksen 
mukaan vapautus voidaan toteuttaa joko va
kuutusmenetelmin tai palautusteitse. Vakuu
tusmenetelmää sovellettaessa valmisteverovel
vollisen tai veronalaista tuotetta verottomaan 
käyttöön haluavan muun valmistajan on haet
tava etua kirjallisesti asianomaiselta piiritulli
kamarilta, joka voi myöntää edun harkintansa 
mukaan suoraan valmisteverovelvolliselle tai 
sellaiselle verottoman tavaran käyttöön oikeu
tetulle muulle valmistajalle, joka hankkii ve
ronalaisen tavaran kotimaiselta valmistajalta 
tai tuo sen maahan omissa nimissään. Etupää
töksessään piiritullikamari vahvistaa myös 
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noudatettavat ehdot. Edun käyttäjän on tehtä
vä vuosittain selvitys verotta hankituista tuot
teista ja niiden varastossa olevista määristä 
sekä niiden käytöstä. Edut voidaan toteuttaa 
myös jälkikäteen palauttamaHa verot valmista
jan hakemuksesta. Menettelyä joudutaan so
veltamaan vakuutusmenettelyn sijasta muun 
muassa silloin, kun ulkomaisen tavaran käyttä
jä ei tuo sitä maahan omissa nimissään ja 
maahantuoja on joutunut suorittamaan siitä 
veron tai kun tavaran käyttöä verottomaan 
tarkoitukseen ei tiedetä vielä verotuksen tapah
tuessa. 

Menettely on siis moniportainen ja hallinnol
lisesti raskas. Sen yksinkertaistaiDiseksi ja ke
ventämiseksi ehdotetaan, että erillisestä hake
mus- ja käyttöselvitysmenettelystä luovutaan ja 
verottomuus siihen oikeuttavaan käyttöön toi
mitetuille tuotteille myönnetään suoraan val
misteverotuspäätöksellä säännönmukaisessa 
valmisteverotuksessa veroilmoituksessa esitetyn 
vaatimuksen perusteella. Jos etua ei voida 
myöntää vielä tässä vaiheessa, esimerkiksi kun 
tavaran lopullinen käyttö ei ole veroilmoitusta 
annettaessa vielä tiedossa, sovellettaisiin erilli
sen hakemus-palautusmenettelyn sijasta nor
maaliin verotukseen liittyvää oikaisu- ja muu
toksenhakumenettelyä. Myös tavaran myynti 
tai käyttö edun saannin edellyttämään tarkoi
tukseen kontrolloitaisiin ''automaattisen'' 
käyttöselvityksen sijasta tullilaitoksen suoritta
missa yritystarkastuksissa muiden tulli- ja val
misteverotusta koskevien seikkojen oikeellisuu
den tutkimisen yhteydessä. 

Maahan tuotavalle tavaralle myönnetään 
useita valmisteveroetuja vastaavia tullietuja, 
joiden myöntämismenettely on tarkoitus uudis
taa ja yhdenmukaistaa vastaavalla tavalla. Nä
mä uudistukset eivät kuitenkaan edellytä vält
tämättä lakien muutoksia. 

2. Asian valmistelu 

Asiaa on valmistellut tullihallituksen asetta
ma työryhmä, jonka ehdotusten mukaisesti 
tullihallitus on ehdottanut sekä tulli- että val
misteveroetumenettelyn uudistamista. Valtio
varainministeriö on hankkinut asiasta lausun
not Teollisuuden Keskusliitolta, Suomen Huo
liotaliikkeiden Liitolta ja Tukkukaupan Kes
kusliitolta, jotka kannattavat uudistusta, sekä 
Elintarviketeollisuusliitolta ja Kaupan Keskus
valiokunnalta, joilla ei myöskään ole huomau
tettavaa muutoksen suhteen. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Etumenettelyn uudistus ei vaikuta suoranai
sesti tullilaitoksen organisaatioon, mutta muut
tanee jossain määrin tehtävien jakoa paikallis
hallinnon sisällä sekä vähentänee jonkin verran 
työmäärää. Vaikutusta henkilömääriin on kui
tenkin vaikea arvioida. Valmisteverojen mää
riin muutos ei vaikuttaisi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valmisteverotuslaki 

15 b §. Kun veroedun saaneita tavaroita kos
keva selvitysvelvollisuus ehdotetaan poistetta
vaksi, tulisi myös selvityksen laiminlyöntiä tai 
myöhästymistä koskeva sanktiosäännös pois
taa. 

31 ja 32 §. Eri valmisteverolakien mukaan 
ne, jotka ovat käyttäneet valmistajalta verotta 
saamansa tuotteet lain mukaisesti verottomaan 
tarkoitukseen, eivät ole (käyttäjän ominaisuu-

dessa) verovelvollisia. Nykyisten säännösten 
mukaan he eivät myöskään ole verovelvollisten 
tavoin kirjanpitovelvollisia eivätkä velvollisia 
alistumaan verotarkastukseen. Käyttöselvitys
velvollisuuden poistuessa ehdotetaan 31 § :ään 
liitettäväksi uusi 2 momentti, jossa myös tava
ran verottomana hankkinut käyttäjä velvoitet
taisiin pitämään valvonnan mahdollistavaa kir
janpitoa kyseisestä tavarasta. Itse valvonnan 
toteuttamiseksi ehdotetaan 32 §:ään, jossa on 
säännökset verovelvollisen velvollisuudesta 
esittää verotustietonsa viranomaisille, lisättä
väksi uusi 3 momentti, jossa tämä velvollisuus 
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ulotettaisiin koskemaan myös verottoman ta
varan käyttäjää. 

1.2. Aineelliset valmisteverolait 

Ne tavarat, joille valmisteveroetuja myönne
tään, ovat verottomia sekä maahan tuotaessa 
että hankittaessa ne kotimaiselta valmistajalta. 
Toisaalta se, joka käyttää näin verotta hankit
tuja tuotteita muuhun kuin verottomaan tar
koitukseen, tulee eri valmisteverolakien mu
kaan verovelvolliseksi. Kun maahantuoja on 
toisaalta tavaranhaltijana tullilain (573/78) 
44 §:n mukaan aina vastuussa tuonnin yhtey
dessä suoritettavista veroista, myös valmisteve
roista, syntyy näiden valmisteverolakien eri
tyissäännösten ja tullilain mainitun yleissään
nöksen nojalla kaksoisverovelvollisuus maahan 
tuotuun tavaraan nähden. Sen vuoksi ehdote
taan mainittuja valmisteverolakien säännöksiä 
muutettaviksi tässä yhteydessä siten, että nii
den nojalla verovelvollisiksi voisivat tulla vain 
ne, jotka ovat hankkineet verottomia kotimai
sia tuotteita, ja vain maahantuoja (tai muu 
tullilain mukaan vastuullinen) jäisi vastuuseen 
tuodun tavaran verosta. 

Kuten yleisperusteluissa todetaan, useimpien 
valmisteverolakien mukaan edut toteutetaan 
valtioneuvoston määräämin ehdoin. Kun kaik
ki valmisteveroedut myönnettäisiin ehdotuksen 
mukaan nyt suoraan lain nojalla ja menettelyä 
ja valvontaa koskevat säännökset, jotka sisäl
tyvät edellä mainittuun valtioneuvoston pää
tökseen, on tarkoitus siirtää tarpeellisilta osin 
valmisteverotuslakiin ja sen nojalla annettuun 
valmisteverotusasetukseen (729/74), ehdote
taan, että valmisteverolaeista poistetaan viit
taukset valtioneuvoston määräämiin ehtoihin. 

Eräät ravintorasvaverosta annetun lain mu
kaiset edut myönnetään raaka-aineille ja väli
tuotteille, jotka saattavat siirtyä vasta usean 
valmistus- ja kaupan portaan kautta niitä ve
rottomaan tarkoitukseen käyttävälle valmista
jalle. Tällöin verosta vapauttaminen jälkikä
teen ei useinkaan ole enää mahdollista alkupe
räisen valmistajan tai maahantuojan verotusta 
oikaisemalla, koska tuotteen alkuperää ei enää 
olisi mahdollista selvittää. Sen vuoksi ehdote
taan, että käyttäjän hakemukseen perustuva 
palautusmenettely säilytetään ravintorasvojen 
osalta. Kun siis ravintorasvaverolain säännök
set jäisivät ennalleen, myös mainittu valtioneu
voston päätös, joka muilta osin kumoutuisi 

uudistuksen yhteydessä, jäisi ravintorasvave
ron suhteen sovellettavaksi toistaiseksi. Halli
tus antanee lähiaikoina eduskunnalle esityksen 
ravintorasvojen verokohtelun muuttamisesta, 
missä yhteydessä myös etumenettelyä koskevat 
säännökset uudistettaisiin. 

Elintarviketuotteiden valmisteverosta anne
tun lain 7 §:n 4 a-kohdan mukaan muun vien
titavaran kuin elintarvikeverolain tai makeisve
rosta annetun lain alaisten tuotteiden valmis
tukseen käytettävät tuotteet ovat verottomia. 
Kun kaikki makeisverolain alaiset tuotteet kuu
luvat nykyisin myös elintarviketuotteiden val
misteveron piiriin, niiden suhteen ei tarvitse 
enää tehdä erikseen poikkeusta verottomuudes
ta, ja maininta niistä ehdotetaan tässä yhtey
dessä poistettavaksi säännöksestä. 

Edellä esitetyn mukaisesti ehdotetaan seu
raaviin valmisteverolakien säännöksiin tehtä
viksi ehdotusten edellyttämät muutokset ja li
säykset: muutetaan tupakkaverosta annetun 
lain 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohta, makeis
verosta annetun lain 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 
3 kohta, olutverosta annetun lain 6 §:n 4 
kohta, virvoitusjuomaverosta annetun lain 
3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 kohta, sokeriveros
ta annetun lain 3 §:n 2 momentti, lannoiteve
rosta annetun lain 3 §:n 2 momentti ja valku
aisverosta annetun lain 3 §:n 2 momentti sekä 
muutetaan elintarviketuotteiden valmisteveros
ta annetun lain 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 
kohta ja lisätään lain 7 §:ään uusi5-7 kohta. 

1.3. Laki varmuusvarastointimaksusta 

Varmuusvarastointimaksusta on lain 9 §:n 
mukaan soveltuvin osin voimassa, mitä poltto
aineverosta annetussa laissa ja valmisteverotus
laissa tai niiden nojalla on säädetty tai määrät
ty. Jotta lain maksuvapautta koskevat sään
nökset olisivat menettelyn osalta mahdollisim
man yhdenmukaiset valmisteverotusta koske
vien säännösten kanssa, ehdotetaan lain 5 §:n 
4 kohtaa muutettavaksi vastaavalla tavalla. 

1.4. Laki öljyjätemaksusta 

Öljyjätemaksusta annetun lain 3 §:ään sisäl
tyvä maksuvelvollisuussäännös vastaa aineelli
selta sisällöltään useimpien valmisteverolakien 
verovelvollisuussäännöksiä. 
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Yhdenmukaisesti valmisteverotusta koske
van lainsäädännön kanssa ehdotetaan 3 § :n 2 
momenttia muutettavaksi niin, että maksuvel
vollisuus siirtyisi käyttäjälle vain silloin, kun 
kysymyksessä on kotimaassa valmistetun tava
ran luovutus. 

1. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 15 b §, sellaisena 

kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1021/82), sekä 
lisätään 31 §:ään uusi 2 momentti ja 32 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

15 b § 
Jos hakemus valmisteveron palauttamiseksi 

on annettu säädetyn tai määrätyn määräajan 
jälkeen tai jos palautuksen saamiseksi on an
nettu puutteellisia tai vääriä tietoja, voidaan 
virhemaksua kantaa vähintään 50 markkaa ja 
enintään 50 000 markkaa. 

31 § 

Sen, joka on hankkinut kotimaassa valmis
tettuja tuotteita verotta laissa verottomaksi 
säädettyyn tarkoitukseen, on pidettävä valmis-

2. 

teverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta 
selviävät verotta hankitut tuotemäärät, tuottei
den käyttö sekä varaston määrät. 

32 § 

Se, mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädet
ty verovelvollisesta, koskee soveltuvin osin 
myös sitä, joka on hankkinut verotta koti
maassa valmistettuja tuotteita. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
tupakkaverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (875179) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohta näin kuuluviksi: 

3 § 

Tupakkaveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja tupakkatuotteita verotta tämän lain no
jalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tar
koitukseen. 

7 § 
Verottomia ovat: 

4) tupakkatuotteet, jotka käytetään tässä 
laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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3. 
Laki 

makeisverosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (867/79) 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 3 kohta, näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin 
se on 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (786/80), näin kuuluviksi: 

3 § 

Makeisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja makeisia verotta tämän lain nojalla, 
jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoituk
seen. 

4. 

5 § 
Verottomia ovat: 

3) makeiset, jotka käytetään tässä laissa tar
koitettujen tuotteiden valmistukseen; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
olutverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain 6 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (666/87), 
näin kuuluvaksi: 

6 § 
Verotonta on: 

4) olut, joka käytetään tullitariffin nimik
keeseen 33.05 kuuluvien tuotteiden valmistuk
seen. 

5. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 
1979 annetun lain (870/79) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 kohta, näistä viimeksi mainittu sellaisena 
kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (667/87), näin kuuluviksi: 

3 § 

Perusveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis-

tettuja tuotteita verotta tämän lain nojalla, 
jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoituk
seen. 
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7 § 
Verottomia ovat: 

nimikkeeseen 33.05 kuuluvien tuotteiden val
mistukseen. 

3) virvoitusjuomat, jotka käytetään tässä 
laissa tai makeisverosta annetussa laissa (867 1 
79) tarkoitettujen tuotteiden tai tullitariffin 

6. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

Laki 
sokeriverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sokeriverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (872179) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § 

Sokeriveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettua sokeria verotta tämän lain nojalla, jollei 
sitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen. 

7. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

Laki 
lannoiteverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (881179) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoituk
- - - - - - seen. 

Lannoiteveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja lannoitteita verotta tämän lain nojalla, 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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8. 
Laki 

valkuaisverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valkuaisverosta 31 päivänä joulukuuta 1985 
annetun lain (1092/85) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § 

Valkuaisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja valkuaisrehuja verotta tämän lain nojal
la, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoi
tukseen. 

9. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 

(868/79) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohta, 
näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1984 

ja 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetuilla laeilla (892/84 ja 668/87), sekä 
lisätään 7 § :ään uusi 5-7 kohta seuraavasti: 

3 § 

Elintarviketuotteiden valmisteveroa on vel
vollinen suorittamaan myös se, jolle on toimi
tettu kotimaassa valmistettuja elintarviketuot
teita verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole 
käytetty verottomaan tarkoitukseen. 

7 § 
Verottomia ovat: 

4) tuotteet, jotka käytetään vientitavaran, ei 
kuitenkaan tässä laissa tarkoitettujen elintarvi
ketuotteiden, valmistukseen; 

5) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka 
käytetään tullitariffin nimikkeisiin 30.03 ja 
30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 
30.06 kuuluvien ehkäisytablettien tai nimikkei
siin 33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden valmis
tukseen; 

6) kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijoh-

dannaiset, jotka käytetään paperi- tai muun 
puunjalostusteollisuuden tai liimateollisuuden 
tuotteiden sekä paperi- ja kartonkiteollisuudes
sa käytettävien vahadispersioiden, tullitariffin 
nimikkeeseen 21.06 kuuluvan leivänkiilteen, ni
mikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkei
den, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytab
lettien, nimikkeisiin 32.08-32.10 ja 32.12 sekä 
33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden, nimikkee
seen 32.14 kuuluvan lattiantasoitteen, nimik
keeseen 38.23 kuuluvan ruosteenestomassan 
taikka makeisverosta annetussa laissa tarkoi
tettujen tuotteiden valmistukseen; 

7) tullitariffin nimikkeeseen 17.02 kuuluva 
laktoosi, joka käytetään nimikkeisiin 30.03 ja 
30.04 kuuluvien lääkkeiden sekä nimikkeeseen 
30.06 kuuluvien ehkäisytablettien valmistuk
seen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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10. 
Laki 

varmuusvarastointimaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varmuusvarastointimaksusta 29 päivänä joulu
kuuta 1983 annetun lain (1105/83) 5 §:n 4 kohta näin kuuluvaksi: 

5 § Tämä laki tulee voimaan 
Varmuusvarastointimaksua ei ole suoritetta- kuuta 1990. 

va: 

4) tuotteesta, joka käytetään tässä laissa 
tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen; 

11. 
Laki 

öljyjätemaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun öljyjätemak
sulain (894/86) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § 

Öljyjätemaksua on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on siirretty kotimaassa valmistet
tua voiteluöljyä tämän lain nojalla maksutta, 

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989 

jollei sitä ole käytetty maksuttomaan tarkoi
tukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

1. 
Laki 

valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 15 b §, sellaisena 

kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1021/82), sekä 
lisätään 31 §:ään uusi 2 momentti ja 32 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

15 b § 
Jos hakemus valmisteveron palauttamiseksi 

tai selvitys valmisteveroedun vahvistamiseksi 
on annettu säädetyn tai määrätyn määräajan 
jälkeen tahi palautuksen tai edun saamiseksi 
on annettu puutteellisia tai vääriä tietoja, voi
daan virhemaksua kantaa vähintään 50 mark
kaa ja enintään 50 000 markkaa. 

Ehdotus 

15 b § 
Jos hakemus valmisteveron palauttamiseksi 

on annettu säädetyn tai määrätyn määräajan 
jälkeen tai jos palautuksen saamiseksi on an
nettu puutteellisia tai vääriä tietoja, voidaan 
virhemaksua kantaa vähintään 50 markkaa ja 
enintään 50 000 markkaa. 

31 § 

2 3914451 

Sen, joka on hankkinut kotimaassa valmis
tettuja tuotteita verotta laissa verottomaksi 
säädettyyn tarkoitukseen, on pidettävä valmis
teverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta 
selviävät verotta hankitut tuotemäärät, tuottei
den käyttö sekä varaston määrät. 

32 § 

Se, mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädet
ty verovelvollisesta, koskee soveltuvin osin 
myös sitä, joka on hankkinut verotta koti
maassa valmistettuja tuotteita. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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2. 
Laki 

tupakkaverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (875179) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohta näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Tupakkaveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle tupakkatuotteita on tämän lain 
nojalla toimitettu verotta, jollei niitä ole käy
tetty verottomaan tarkoitukseen. 

Verottomia ovat: 

4) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla tu
pakkatuotteet, jotka käytetään tässä laissa tar
koitettujen tuotteiden valmistukseen. 

3. 

Ehdotus 

3 § 

7 § 

Tupakkaveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja tupakkatuotteita verotta tämän lain no
jalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tar
koitukseen. 

4) tupakkatuotteet, jotka käytetään tässä 
laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
makeisverosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (867 179) 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 3 kohta, näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin 
se on 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (786/80), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Makeisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle makeisia on toimitettu verotta 
tämän lain nojalla, jollei makeisia ole käytetty 
verottomaan tarkoitukseen. 

Verottomia ovat: 

3) valtioneuvoston tarkemmin määräämin 
ehdoin makeiset, jotka käytetään tässä laissa 
tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen; sekä 

Ehdotus 

3 § 

Makeisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja makeisia verotta tämän lain nojalla, 
jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoituk
seen. 

5 § 

3) makeiset, jotka käytetään tässä laissa tar
koitettujen tuotteiden valmistukseen; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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4. 
Laki 

olutverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan olutverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain 6 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (666/87), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
6 § 

Verotonta on: 

4) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla 
olut, joka käytetään tullitariffin nimikkeeseen 
33.05 kuuluvien tuotteiden valmistukseen. 

5. 

4) olut, joka käytetään tullitariffin nimik
keeseen 33.05 kuuluvien tuotteiden valmistuk
seen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan virvoitusjuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 
1979 annetun lain (870/79) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 kohta, näistä viimeksi mainittu sellaisena 
kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (667/87), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Perusveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle tuotteet on tämän lain nojalla 
toimitettu verotta, jollei niitä ole käytetty ve
rottomaan tarkoitukseen. 

Verottomia ovat: 

3) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla vir
voitusjuomat, jotka käytetään tässä laissa tai 
makeisverosta annetussa laissa (867/79) tarkoi
tettujen tuotteiden taikka tullitariffin nimik
keeseen 33.05 kuuluvien tuotteiden valmistuk
seen. 

3 § 

Ehdotus 

Perusveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja tuotteita verotta tämän lain nojalla, 
jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoituk
seen. 

7 § 

3) virvoitusjuomat, jotka käytetään tässä 
laissa tai makeisverosta annetussa laissa (867 1 
79) tarkoitettujen tuotteiden tai tullitariffin 
nimikkeeseen 33.05 kuuluvien tuotteiden val
mistukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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6. 
Laki 

sokeriverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sokeriverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (872179) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Sokeriveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle sokeria on tämän lain nojalla 
toimitettu verotta, jollei sitä ole käytetty verot
tomaan tarkoitukseen. 

7. 

Ehdotus 
3 § 

Sokeriveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettua sokeria verotta tämän lain nojalla, jollei 
sitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
lannoiteverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annetun lain (881179) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Lannoiteveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle lannoitteita on tämän lain nojal
la toimitettu verotta, jollei niitä ole käytetty 
verottomaan tarkoitukseen. 

3 § 

Ehdotus 

Lannoiteveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja lannoitteita verotta tämän lain nojalla, 
jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoituk
seen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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8 . 
Laki 

valkuaisverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valkuaisverosta 31 päivänä joulukuuta 1985 
annetun lain (1092/85) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
3 § 

Valkuaisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle valkuaisrehuja on toimitettu 
verotta tämän lain nojalla, jollei valkuaisrehu
ja ole käytetty verottomaan tarkoitukseen. 

9. 

Valkuaisveroa on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja valkuaisrehuja verotta tämän lain nojal
la, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoi
tukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 

(868/79) 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 4 kohta, 
näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1984 

ja 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetuilla laeilla (892/84 ja 668/87), sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 5-7 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Elintarviketuotteiden valmisteveroa on vel
vollinen suorittamaan myös se, jolle elintarvi
ketuotteita on tämän lain nojalla toimitettu 
verotta, jollei niitä ole käytetty verottomaan 
tarkoitukseen. 

7 § 
Verottomia ovat: 

4) seuraavat tuotteet valtioneuvoston tar
kemmin määräämillä ehdoilla: 

a) tuotteet, jotka käytetään vientitavaran, ei 
kuitenkaan tässä laissa tarkoitettujen elintarvi
ketuotteiden tai makeisverosta annetussa laissa 
(867 179) tarkoitettujen tuotteiden valmistuk
seen; 

Ehdotus 

Elintarviketuotteiden valmisteveroa on vel
vollinen suorittamaan myös se, jolle on toimi
tettu kotimaassa valmistettuja elintarviketuot
teita verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole 
käytetty verottomaan tarkoitukseen. 

4) tuotteet, jotka käytetään vientitavaran, ei 
kuitenkaan tässä laissa tarkoitettujen elintarvi
ketuotteiden, valmistukseen; 
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Voimassa oleva laki 

b) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka 
käytetään tullitariffin nimikkeisiin 30.03 ja 
30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 
30.06 kuuluvien ehkäisytablettien tai nimikkei
siin 33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden valmis
tukseen; 

c) kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijoh
dannaiset, jotka käytetään paperi- tai muun 
puunjalostusteollisuuden tai Himateollisuuden 
tuotteiden sekä paperi- ja kartonkiteollisuudes
sa käytettävien vahadispersioiden, tullitariffin 
nimikkeeseen 21.06 kuuluvan leivänkiilteen, ni
mikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkei
den, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytab
lettien, nimikkeisiin 32.08-32.10 ja 32.12 sekä 
33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden, nimikkee
seen 32.14 kuuluvan lattiantasoitteen, nimik
keeseen 38.23 kuuluvan ruosteenestomassan 
taikka makeisverosta annetussa laissa tarkoi
tettujen tuotteiden valmistukseen; 

e) tullitariffin nimikkeeseen 17.02 kuuluva 
laktoosi, joka käytetään nimikkeisiin 30.03 ja 
30.04 kuuluvien lääkkeiden sekä nimikkeeseen 
30.06 kuuluvien ehkäisytablettien valmistuk
seen. 

10. 

Ehdotus 

5) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka 
käytetään tullitariffin nimikkeisiin 30.03 ja 
30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 
30.06 kuuluvien ehkäisytablettien tai nimikkei
siin 33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden valmis
tukseen; 

6) kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijoh
dannaiset, jotka käytetään paperi- tai muun 
puunjalostusteollisuuden tai Himateollisuuden 
tuotteiden sekä paperi- ja kartonkiteollisuudes
sa käytettävien vahadispersioiden, tullitariffin 
nimikkeeseen 21.06 kuuluvan leivänkiilteen, ni
mikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkei
den, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytab
lettien, nimikkeisiin 32.08-32.10 ja 32.12 sekä 
33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden, nimikkee
seen 32.14 kuuluvan lattiantasoitteen, nimik
keeseen 38.23 kuuluvan ruosteenestomassan 
taikka makeisverosta annetussa laissa tarkoi
tettujen tuotteiden valmistukseen; 

7) tullitariffin nimikkeeseen 17.02 kuuluva 
laktoosi, joka käytetään nimikkeisiin 30.03 ja 
30.04 kuuluvien lääkkeiden sekä nimikkeeseen 
30.06 kuuluvien ehkäisytablettien valmistuk
seen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
varmuusvarastointimaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varmuusvarastointimaksusta 29 päivänä joulu
kuuta 1983 annetun lain (1105/83) 5 §:n 4 kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 
Varmuusvarastointimaksua ei ole suoritetta

va: 

4) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla 
tuotteesta, joka käytetään tässä laissa tarkoi
tettujen tuotteiden valmistukseen; 

4) tuotteesta, joka käytetään tässä laissa 
tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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11. 
Laki 

öljyjätemaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun öljyjätemak
sulain (894/86) 3 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Öljyjätemaksua on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle voiteluöljy on tämän lain nojalla 
siirretty maksutta, jollei sitä ole käytetty mak
suttomaan tarkoitukseen. 

Ehdotus 

3 § 

Öljyjätemaksua on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on siirretty kotimaassa valmistet
tua voiteluöljyä tämän lain nojalla maksutta, 
jollei sitä ole käytetty maksuttomaan tarkoi
tukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 




