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Hallituksen esitys Eduskunnalle valmisteverotosta koskevaksi 
lainsäädännöksi 

ESITYKSEN P . .\ÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valmisteverotukseen 
liittyvä lainsäädäntö kokonaisuudessaan uudis
tettavaksi Suomen mahdollisen Euroopan 
unionin (EU) jäsenyyden vuoksi. 

Euroopan yhteisön (EY) jäsenvaltioiden vä
lisessä kaupassa on luovuttu rajalla tapahtu
vasta verotuksesta ja valvontatoimenpiteistä. 
Sisämarkkinakauppaan sovelletaan yhtenäisiä 
valmisteverotusta koskevia menettelytapasään
nöksiä, ja verotusta varten on luotu oma 
valvontajärjestelmänsä. 

EY:ssä yhtenäisen valmisteverojärjestelmän 
piiriin kuuluvat tupakkavalmisteet, alkoholi ja 
alkoholijuomat sekä mineraaliöljyt. Näille tuot
teille on määritelty yhtenäiset veroperusteet 
sekä vähimmäisveromäärät. Esityksessä ehdo
tetaan EY -sopeutuksesta johtuvien sanottujen 
harmonoitavien verojen piiriin kuuluvien tuot
teiden verottamisen ja sisämarkkinakaupasta 
johtuvien menettelyjen saattamista voimaan. 

EY:n yhtenäisen verojärjestelmän piiriin 
kuuluvien valmisteverojen lisäksi ehdotetaan 
kansallisesti kannettavaksi valmisteveroa pää
asiallisesti valtiontaloudellisten ja ympäristöpe
rusteisien syiden vuoksi. Makeisista ja virvoi
tusjuomista ehdotetaan annettavaksi uusi yh
teinen verolaki. Kivihiilestä, jyrsin- ja palatur
peesta, maakaasusta, sähköstä ja mäntyöljystä 
kannettavasta verosta ehdotetaan annettavaksi 
laki eräiden energialähteiden valmisteverosta. 
Kansallista valmisteveroa ehdotetaan kannetta
vaksi lisäksi savukepaperista, juomien kerta
käyttöpäällyksistä sekä eräistä öljytuotteista. 
Huoltovarmuusmaksu ehdotetaan liitettäväksi 
nestemäisistä poHtoaineista annetun lain alai
suuteen. 

Ravintorasvoista, sokerista ja rehujen rasvas
ta ja valkuaisesta kannettavasta valmisteveros
ta ehdotetaan luovuttavaksi. 

341071N 

Yhdenmukaistettujen valmisteverojen pnnm 
kuuluvat tuotteet vastaavat pääosin Suomessa 
nykyisin veronalaisia tuotteita. Sanottujen ve
ronalaisten tuotteiden veromäärät ylittävät 
myös EY:ssä säädetyt vähimmäisverotasot 
kaikkien muiden tuotteiden paitsi savukkeiden 
osalta, joiden veroa ehdotetaan lievästi koro
tettavaksi. 

Sisämarkkinakaupan verotusjärjestelmään 
siirtymisen vuoksi valtion verotulot vähenisivät 
edellä mainittujen kumottavien verolakien 
vuoksi. Erikseen on tarkoitus valtiontaloudel
listen syiden vuoksi korottaa polttoaineiden 
valmisteveroa. 

Turpeen alkutuotevähennys ehdotetaan kor
vattavaksi poistamalla turpeen lisäveron hiili
dioksidiverokomponentti vuoden 1955 alusta 
toistaiseksi. Hiilidioksidiveroa ryhdyttäisiin 
kantamaan jatkossa saman verran kuin kivihii
len vastaavaa veroa korotetaan kuitenkin niin, 
että turpeen hiilidioksidiverokomponentti olisi 
enintään 30 prosenttia kivihiilen vastaavasta 
verosta. Maakaasun tuontihintavähennys ehdo
tetaan korvattavaksi alentamalla maakaasun 
veroa 50 prosentilla kolmen vuoden ajan. 

Ahvenanmaan verotuksellisesta asemasta eh
dotetaan säädettäväksi erikseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousar
vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Ehdotetut lait liittyvät Suomen 
jäsenyyteen EU :ssa ja ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan samanaikaisesti jäsenyyden kanssa 
paitsi kumottavat lait ravintorasva-, sokeri
sekä rehujen rasva- ja valkuaisverosta, jotka 
ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 päivänä 
joulukuuta 1994, jos Suomi liittyy EU:n jäse
neksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Lainsäädäntö ja nykytila 

Suomessa tällä hetkellä kannettavat valmis
teverot voidaan jakaa tavoitteittensa perusteel
la lähinnä fiskaalisiin, maatalouspoliittisiin ja 
ympäristöpoliittisiin veroihin. Näiden tavoittei
den lisäksi veroihin liittyy usein myös muita 
tavoitteita. Fiskaalisina valmisteveroina voi
daan pitää tupakka-, alkoholijuoma-, makeis
ja virvoitusjuomaveroa sekä polttoaineiden pe
rusveroa. Maatalouteen liittyviä veroja taas 
ovat elintarviketuotteiden valmistevero, ravin
torasva-, sokeri-, sekä rehujen rasva- ja val
kuaisvero. Ympäristöpoliittisia valmisteveroja 
puolestaan ovat polttoaineiden valmisteveron, 
alkoholijuoma- ja virvoitusjuomaveron lisäve
ro, sekä valmisteveroihin rinnastettava öljyjä
temaksu. 

Valmisteveroja kannetaan sekä kotimaassa 
valmistetuista että tuontituotteista yhtäJäisin 
perustein. Kotimaista valmistusta koskevat 
yleiset valmisteverotuksen menettelytapasään
nökset sisältyvät valmisteverotuslakiin (558174), 
joka on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1974. 

Valmisteverotuslakia sovelletaan maassa va1-
mistetuista tupakkatuotteista, alkoholijuomis
ta, polttoaineista, makeisista, elintarviketuot
teista, ravintorasvoista, sokerista sekä rasva- ja 
valkuaisrehuista suoritettavien valmisteverojen 
sekä soveltuvin osin varmuusvarastointimak
sun ja öljyjätemaksun määräämisessä, mikäli 
asianomaisessa valmisteverolaissa tai varmuus
varastointimaksua tai öljyjätemaksua koske
vassa laissa ei ole toisin säädetty. Valmisteve
ron perusteista on säädetty erikseen kussakin 
edellä mainittua tuotetta koskevassa valmiste
verolaissa. 

Maahan tuoduista tuotteista suoritettavan 
valmisteveron määräämisestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä tullista on säädetty tai 
määrätty. Tuontitavaroiden valmisteverotus 
toimitetaan siten pääsääntöisesti tulli- (573178) 
ja tulliverolain (575/78) säännösten nojalla. 

Valmisteverotuslain mukaan verovelvollisella 
tarkoitetaan sitä, joka asianomaisen valmiste
verolain mukaan on velvollinen suorittamaan 
valmisteveroa. Milloin tuotteen valmistus ta
pahtuu toisen lukuun ja tämän toimeksiannos
ta, pidetään verovelvollisena toimeksiantajaa. 
Aineellisten valmisteverolakien mukaan valmis
teveroa on velvollinen suorittamaan jokainen, 

joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maa
han valmisteveronalaiseksi säädettyjä tuotteita. 
Valmisteveroa on myös velvollinen suoritta
maan se, jolle on toimitettu kotimaassa valmis
tettuja valmisteveronalaisia tuotteita, jollei niitä 
ole käytetty verottomaan tarkoitukseen. 

Polttoaineverolaissa verovelvolliseksi on sää
detty myös verottamattoman polttoaineen va
rastossapitäjä. Luvan tällaisen verottamatto
man polttoaineen varaston pitämiseen antaa 
tullihallitus. Varastossapitäjällä puolestaan tar
koitetaan sitä, jolle tullihallitus on antanut 
luvan pitää polttoaineita verottamattoman 
polttoaineen varastossa. Tällaisia luvanhaltijoi
ta ovat polttoaineiden maahantuontia ja kaup
paa harjoittavat yhtiöt. Niinikään alkoholi
juomaverolaissa verovelvollisena voi olla verot
toman varaston pitäjä. 

Kotimaassa valmistetuista valmisteveron 
alaisista tuotteista on ennen toiminnan aloitta
mista annettava ilmoitus piiritullikamarille. Ve
rovelvollisen on annettava veroilmoitus kulta
kin kalenterikuukaudelta (verokausi). Veroil
moitus on toimitettava valmistuspaikan piiri
tullikamarille viimeistään verokautta seuraavan 
kalenterikuukauden 18 päivänä. Piiritullikama
ri vahvistaa verotuspäätöksellä verokaudelta 
suoritettavan valmisteveron. Valmistevero on 
maksettava viimeistään verokautta seuraavan 
kalenterikuukauden 27 päivänä. 

Valmistevero vahvistetaan sinä päivänä voi
massa olevien säännösten mukaan, jona tuote 
on viety valmistuspaikalta. Vero määrätään 
niistä tuotteista, jotka sen verokauden aikana 
on viety valmistuspaikalta, tuoteryhmittäin val
misteveron perusteena olevalta yksiköitä. 

Kotimaisen valmistuksen perusteella toimi
tettuun verotukseen haetaan muutosta, veroa 
oikaistaan, toimitetaan arvioverotus tai jälkive
rotus valmisteverotuslain nojalla. Nämä sään
nökset ovat tarkoituksenmukaisuus- ja yhden
mukaisuussyistä samanlaiset kuin tullilain vas
taavat säännökset. 

Maaliskuusta 1993 alkaen on siirrytty reaa
liaikaiseen atk-järjestelmään, jossa verojen las
kenta ja verotuspäätösten tulostus tapahtuu 
piiritullikamarin päätteellä veroilmoituksen tal
lennuksen yhteydessä. Verotustiedoista muo
dostetaan myös kotimaan valmisteverotuksen 
tilastotiedosto keskuskoneelle. Tästä tiedostos
ta on mahdollista saada erilaisia vero- ja 
piirikohtaisia tai kokonaistilastoraportteja. 
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Valmisteverotuslaissa ja -asetuksessa (729/74) 
on lisäksi veronkorotusta, virhemaksua, suorit
tamatta jääneen valmisteveron maksuunpanoa 
ja sille määrättävää veronlisäystä, palautetta
valle tai takaisin perittävälle valmisteverolle 
laskettavaa korkoa, ennakkotietoa, verovelvol
lisen kirjanpitovelvollisuutta, viranomaisen sa
lassapitovelvollisuutta sekä veronhuojennusta 
koskevia säännöksiä. 

Valmisteverojen määräämisestä, maksuun
panosta ja kannosta huolehtii tullilaitos. 

Tupakkavero 

Laki tupakkaverosta (875/79) on tullut voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1980. Fiskaalisten 
tavoitteiden ohella tupakkaveron tarkoituksena 
on edistää niitä tavoitteita, joita säädetään 
laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi
seksi (693/76). 

Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tullitariffin 
nimikkeisiin 24.02 ja 24.03 kuuluvaa valmistet
tua tupakkaa sekä nimikkeeseen 48.13 kuulu
vaa vähittäismyyntimuodossa olevaa savukepa
peria. Tupakkaverona kannetaan perusveroa ja 
lisäveroa. Tupakkaveron perusvero on nuus
kasta ja purutupakasta 20 prosenttia, sikareista 
ja piipputupakasta 30 prosenttia ja muista 
tupakkatuotteista 40 prosenttia tuotteen vähit
täismyyntihinnasta. Tupakkaveron lisäverosta 
on tupakkaverolaissa säädetty tuoteryhmittäin 
vain lisäveron yksikköpohjaiset enimmäismää
rät, jotta tupakkatuotteiden verotusta voitaisiin 
valtiontaloudellisista tai muista syistä tarvitta
essa muuttaa. Lisäveron enimmäismäärät ovat 
nykyisen lain mukaan savukkeista ja sika
risavukkeista 160 markkaa 1 000 kappaleelta, 
muista sikareista 500 markkaa 1 000 kappaleel
ta, piippu- ja savuketupakasta, nuuskasta ja 
purutupakasta 95 markkaa kilolta sekä määrä
kokoon leikatusta vähittäismyyntimuodossa 
olevasta savukepaperista 15 markkaa 1 000 
savuketta vastaavalta kappaleelta tai paperin 
osalta. 

Laissa mainittujen enimmäismäärien puitteis
sa valtioneuvostolla on oikeus päättää lisäve
ron suuruudesta. Lisävero voidaan lain mu
kaan määrätä prosentteina tuotteen vähittäis
myyntihinnasta ja porrastaa toimenpiteistä tu
pakoinnin vähentämiseksi annetun lain 6 §:n 
luokituksen mukaisesti. Tupakkatuotteista suo
ritettavasta lisäverosta annetussa valtioneuvos
ton päätöksessä (526/92, muutos 283/94) savuk-

keille on säädetty myös yksikköpohjainen vä
himmäisvero, jonka tarkoituksena on ehkäistä 
vähittäismyyntihintojen käyttö kilpailukeinona. 

Kaikki yleisessä myynnissä olevat tupakka
tuotteet on varustettava hinta- tai tarkastusli
pukkeilla. Valmistajan on varustettava koti
maan myyntiä varten valmistetut tupakkatuot
teet vähittäismyyntipäällyksiin kiinnitettävillä 
hintalipukkeilla ennen niiden viemistä valmis
tuspaikalta. Hintalipukkeeseen on merkittävä 
sisällyksen laji ja määrä, valmistajan tai val
mistuUajan nimi sekä vähittäismyyntihinta. 
Maahantuojan on ennen tullauksen loppuun 
saattamista varustettava kaupallista myyntiä 
varten maahantuodut tupakkatuotteet vähit
täismyyntipäällyksiin kiinnitettävillä hintali
pukkeilla, joihin on merkittävä vähittäismyyn
tihinta. Muuhun kuin kaupalliseen myyntiin 
tarkoitetut tupakkatuotteet tavanomaisia lah
joja ja tullittornia tuomisia lukuun ottamatta 
on tulliviranomaisen varustettava tarkastusli
pukkeilla. 

Tupakkaverolain mukaan tupakkatuotteista 
ei saa periä korkeampaa hintaa kuin mistä 
tupakkavero on suoritettu. Mainittu rajoitus ei 
koske tullihuutokaupasta ostettuja tupakka
tuotteita. Lisäksi hintalipukkeeseen merkittyä 
vähittäismyyntihintaa saadaan korottaa koh
tuullisella määrällä myytäessä tupakkatuotteita 
majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tapahtuvan 
tarjoilun yhteydessä. 

Verottomia ovat maassa valmistetut tupak
katuotteet, jotka viedään maasta tai siirretään 
vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien 
tavaroiden myymälään taikka luovutetaan tul
liverolain 16 §:n 1 kohdassa ( 1386/92) mainit
tuun tarkoitukseen. Lisäksi verottomia ovat 
maahan tuodut tupakkatuotteet, mikäli ne ovat 
tullittornia muun säädöksen kuin tullitariffilain 
(660/87) tai muun sopimuksen kuin tulleja 
koskevan kansainvälisen sopimuksen perusteel
la. Verottomia ovat myös viranomaisille näyt
teiksi luovutetut sekä tupakkaverolaissa tarkoi
tettujen tuotteiden valmistukseen käytettävät 
tupakkatuotteet. 

Alkoholijuomavero 

Laki alkoholijuomaverosta (532/94) on tullut 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994. Alkoho
lijuomaverolakia säädettäessä on otettu huo
mioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopi
muksen (ETA-sopimus) kilpailu- ja monopoli-
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määräysten vaikutukset sekä hu?mattavilta 
osin EY:ssä sovellettava alkoholiverotuksen 
rakenne ja verotusmenettely. 

Alkoholijuomalla tarkoitetaan sellaista alko
holilaissa ( 459/68) tarkoitettua alkoholijuomaa, 
joka sisältää yli ~~8 tilavuusp~osenttia etyylial
koholia. AlkoholiJuomat on Jaettu verotuksel
lisesti oluisiin, viineihin ja muihin alkoholi
juomiin. Verona kannetaan perusveroa ja lisä
veroa. Oluen perusvero on 1, 70 markkaa jo
kaiselta juomalitran sisältämäitä senttili!ralta 
etyylialkoholia. Oluen perusveroa v~1daan 
alentaa 20 prosentilla, jos olut on valm1stettu 
yritvksessä, jonka vuosituotanto on enintään 
1 000 000 litraa. Viinit on tilavuusprosentin 
mukaan verotuksellisesti jaettu kolmeen tuote
ryhmään, joissa perusve_ro on 8, 1 ~. tai 17 
markkaa litralta valm1sta alkoholiJuomaa. 
Muiden alkoholijuomien perusvero on 2,65 
markkaa tai 3,00 markkaa jokaiselta juomalit
ran sisältämäitä senttilitralta etyylialkoholia 
riippuen siitä, onko tuotteen alkoholipitoisuus 
enintään 22 vai yli 22 tilavuusprosenttia. Vero
velvollisen on verotusta varten ilmoitettava 
verotettavan tuotteen alkoholipitoisuus tila
vuusprosentteina. 

Lisäveroa on velvollinen suorittamaan alko
holijuomien pakkaaja tai maahantuoja taikka 
valtuutettu varastossapitäjä, milloin tämän ve
rottamattomaan varastoon on siirretty verotta 
alkoholijuomia. Lisäveron määrä on 4 mark
kaa litralta. Lisäverosta voi vapautua, mikäli 
verovelvollinen esittää selvityksen kyseisen al
koholijuoman vähittäismyyntipakkauksen kuu
lumisesta ympäristöministeriön hyväksymän 
kierrätysjärjestelmän piiriin. ~ällöi? _edel!ytyk
senä on lisäksi, että ympänstömm1stenö on 
katsonut vähittäismyyntipäällyksen olevan uu
delleen tävtettävä. Mikäli vähittäismyyntipak
kaus on raaka-aineena hyödynnettävissä, lisä
veroa on suoritettava 1 markka litralta. 

Tullihallitus voi hakemuksesta hyväksyä val
tuutetuksi varastonpitäjäksi säännöllistä liike
toimintaa harjoittavan, luotettavaksi ja vastuu
kvkyiseksi katsottavan maahantuojan, valmis
tajan tai tukkumyyjän sekä erityisistä syistä 
muiden alkoholijuomien kuin oluen osalta 
myös vähittäismyyjän. 

Verotonta on muun muassa muiden verotta
mattomien alkoholijuomien kuin oluen myynti 
tai muu luovutus valtuutetun varastossapitäjän 
verottamattomien alkoholijuomien varastoon, 
kaikkien alkoholijuomien tuonti valtuutetun 

varastossapitäjän varastoon sekä alkoholilaissa 
tarkoitettu erityismyynti. 

Polttoainevero 

Laki polttoaineverosta (948/82) on tullut 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Poltto
aineveroa kannetaan tällä hetkellä kivihiilestä, 
jyrsinpolttoturpeesta, lyijyttömästä ja lyijylli
sestä moottoribensiinistä sekä näiden sekoituk
sesta, dieselöljystä, kevyestä ja raskaasta polt
toöljystä, maakaasusta sekä ydinvoimalla ja 
vesivoimalla tuotetusta ja maahan tuodusta 
sähköenergiasta. 

Energian kulutuksen kasvun hillitsemi_seksi 
ja energiantuotannosta ja kulutuksesta aiheu
tuvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ed~l
lä mainituista poHtoaineista kevyt polttoöljy, 
raskas polttoöljy, kivihiili, maakaasu sekä jyr
sinpolttoturve säädettiin uudelleen vuoden 
1990 alusta polttoaineveron alaisiksi ( 1119/89) 
sen jälkeen, kun ne 1 päivänä heinäkuuta 1986 
tapahtuneen energiaverouudistuksen vuoksi oli 
siirretty pelkästään liikevaihtoverollisiksi. Sa
malla vuoden 1990 alusta alettiin kantaa fos
siilisten polttoaineiden yleistä ympäristöveroa 
lisäveron muodossa. 

Energiaverotuksen yleistä rakennetta muu
tettiin vuoden 1994 alusta polttoaineverosta 
annetun lain muuttamisesta annetulla lailla 
(1161193) siten, että kaikille primääriener
gialähteille määrättiin niiden energiasisällön 
mukaan määräytyvä vero. Veroa ei kanneta 
puusta, tuulienergiasta eikä energiantuotannos
sa käytettävästä jätteestä. Lisäksi fossiilisista 
pohtoaineista kannetaan niiden hiilisisällön 
mukaan määräytyvä vero. Vero on jaettu hiili
ja energiaosuuteen siten, että veron kokonais
tuotosta noin 60 prosenttia kertyy hiilipitoisuu
den perusteella ja noin 40 prosenttia energiasi
sällön perusteella. Hiilipitoisuuden mukaan 
määräytyvä vero on 22,1 markkaa hiilidioksi
ditonnilta ja energiasisällön mukaan määräyty
vä vero on 2,1 markkaa megawattitunnilta. 
Lisävero on määritelty verotaulukossa kullekin 
polttoaineelle erikseen niiden keskimääräisen 
hiili- ja energiasisällön mukaan. Jyrsinpoltto
turpeesta kannetaan energiasisältöön perustu
van veron lisäksi hiilisisältöön perustuvaa ve
roa, joka on 30 prosenttia kivihiilen vastaavas
ta verosta. Ydinvoimalla tuotetun ja maahan 
tuodun sähkön lisävero on 0,6 penniä kilowat-
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titunnilta ja vesivoimalla tuotetun sähkön lisä
vero on 0,2 penniä kilowattitunnilta. 

Polttoaineveron perusveroa kannetaan moot
toribensiinistä, dieselöljystä, kevyestä ja ras
kaasta pohtoöljystä sekä ydinvoimalla tuote
tusta ja maahan tuodusta sähköstä. Lyijyttö
män ja lyijyllisen moottoribensiinin niin sano
tun reformuloidun laadun sekä rikittömän die
selöljyn käytön edistämiseksi näiden tuotteiden 
perusvero on porrastettu vastaavan peruslaa
tuisen moottoribensiinin ja dieselöljyn veroa 
lievemmäksi, koska reformuloitujen polttones
teiden käyttöönotto katsottiin nopeavaikuttei
seksi keinoksi tieliikenteen pakokaasupäästöjen 
vähentämisessä. 

Ydinvoimalla tuotetusta sähköstä kannetaan 
perusveroa 1,5 penniä kilowattitunnilta, jolloin 
ydinvoiman vero on samalla tasolla kuin säh
köverolain (1558/92) voimassa ollessa. Tuon
tisähköstä kannetaan perusveroa 0, 7 penniä 
kilowattitunnilta, jolloin tuontisähkön vero 
vastaa kotimaisen sähkön keskimääräistä vero
rasitusta. 

Polttoaineveroa on velvollinen suorittamaan 
muun muassa polttoaineen valmistaja, maa
hantuoja ja varastossapitäjä. Tullihallitus voi 
hakemuksesta antaa luvan verottamattoman 
polttoaineen varaston pitämiseen. Vero määrä
tään maassa valmistetun polttoaineen valmis
tajalle ja varastossapitäjälle niiden määrien 
perusteella, jotka verovelvollisen kirjanpidon 
mukaan on verokauden aikana luovutettu ve
rolliseen kulutukseen. Käytännössä verotus toi
mitetaan niin sanottujen volyymilitrojen mu
kaan. Jyrsinpolttoturpeen osalta verovelvolli
nen on se, joka käyttää turvetta energianläh
teenä sähkön ja kaukolämmön tuottamiseen ja 
teolliseen tuotantotoimintaan. 

Verotonta on muun muassa polttoaine, joka 
myydään, muutoin luovutetaan tai tuodaan 
maahan varastossapitäjän verottamattoman 
polttoaineen varastoon tai valtion varmuusva
rastoon. Teollisuuden verorasituksen kannalta 
olennaisimmat vapautusperusteet on säädetty 
polttoaineille, joita käytetään teollisessa tuo
tannossa raaka- tai apuaineena taikka välittö
mästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. 

Varmuusvarastointimaksu 

Valtion varmuusvarastoinnin ja muun huol
tovarmuuden kehittämisen ja turvaamisen val
tiolle aiheuttamien menojen rahoittamiseksi on 
1 päivänä heinäkuuta 1984 voimaan tulleen 

varmuusvarastointimaksusta annetun lain 
(11 05/83) liitteenä olevassa maksutaulukossa 
mainituista tuotteista suoritettava varmuusva
rastointimaksua. Lain tavoitteena on, että var
muusvarastointimaksun avulla lain piirissä ole
vien tuotteiden varmuusvarastoinnista ja muun 
huoltovarmuuden ylläpitämisestä valtiolle ai
heutuvat kustannukset siirretään ensi kädessä 
kyseisen tuotteen käyttäjien maksettaviksi. 
Varmuusvarastointimaksun tuotto ohjataan 
Huoltovarmuuskeskuksen hallinnaimaan huol
tovarmuusrahastoon, joka on valtion talousar
vion ulkopuolinen rahasto. Kauppa- ja teolli
suusministeriön alainen Huoltovarmuuskeskus 
vastaa huoltovarmuuden turvaamisesta anne
tun lain (1390/92) mukaan muun muassa val
tion varmuusvarastoinnin hoidosta sekä huol
tovarmuuden kehittämisestä ja ylläpidosta. 

Varmuusvarastointimaksua ovat velvollisia 
suorittamaan tuotteen maahantuoja, valmista
ja, polttoaineverosta annetussa laissa tarkoitet
tu varastossapitäjä sekä se, jolle tuotteita on 
luovutettu valtion varmuusvarastosta. Var
muusvarastointimaksun määräämisestä, suorit
tamisesta, maksuunpanosta ja kannesta, ilmoi
tusvelvollisuudesta ja muutoinkin noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä polttoaineverosta anne
tussa laissa tai sen nojalla on säädetty tai 
määrätty. Nestemäisistä pohtoaineista kannet
tavan varmuusvarastointimaksun lisäksi mak
sua kannetaan koksista ja puolikoksista, ka
liumkloridista, synteettisestä kumista, toluee
nista, synteettisista kuiduista, piiraudasta, pii
mangaaniraudasta, eräistä muista ferroseoksis
ta, tinatusta pellistä ja levystä sekä grafiit
tielektrodeista. Viimeksimainittujen tuotteiden 
maksun määrä on 3 prosenttia tullausarvosta 
tai arvonlisäveron perusteesta. 

Varmuusvarastointimaksutonta on muun 
muassa tuotteen käyttö eräin edellytyksin vien
titavaran valmistukseen tai muuhun käsittelyyn 
sekä tuotteen toimittaminen varastoitavaksi 
turvavarastolain (970/82) nojalla tehdyn sopi
muksen nojalla tai sellaiselle yritykselle, joka 
on sitoutunut varastoimaan kyseistä tuotetta 
turvavarastolain nojalla tehdyn sopimuksen pe
rusteella Huoltovarmuuskeskuksen riittäväksi 
katsoman määrän. Niinikään varmuusvaras
tointimaksutonta on tuotteen myynti tai muu 
luovutus valtion varmuusvarastoon ja polttoai
neen myynti, muu luovutus tai maahantuonti 
verottamattoman polttoaineen varastoon tai 
valtion varmuusvarastoon sekä polttoaineen 
maahantuonti yksityiseen tullivarastoon. 
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Makeisvero 

Voimassa oleva laki makeisverosta (867/79) 
on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. 
Makeisilla tarkoitetaan lain liitteenä olevassa 
verotaulukossa tarkoitettuja tuotteita. Verotau
lukon mukaan makeisveronalaisia tuotteita 
ovat tullitariffin nimikkeeseen 17.04. kuuluvat 
Iakritsi- ja arabikumivalmisteet sekä karamellit, 
rakeet, toffeet, pastillit, purukumit ja eräät 
muut tähän nimikkeeseen kuuluvat valmisteet, 
tullitariffin nimikkeeseen 18.06. kuuluvat suk
laa ja kaakaota sisältävät makeiset sekä tulli
tariffin nimikkeeseen 21.06. kuuluvat karamel
lit, toffeet, pastillit, purukumit ja niihin rinnas
tettavat makeiset sekä arabikumivalmisteet ja 
kuvioiksi, palasiksi tai tangoiksi muodostettu 
marmelaati. Makeisveron määrä on 3,50 mark
kaa kilolta. 

Virvoitusjuomavero 

Laki virvoitusjuomaverosta (870/79) on tul
lut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. Vir
voitusjuomaverona kannetaan perusveroa ja 
Iisäveroa. Perusveroa on velvollinen suoritta
maan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituk
sessa tai tuo maahan virvoitusjuomia. Virvoi
tusjuomaveron piirissä ovat lain liitteenä ole
vassa verotaulukossa mainitut sellaisenaan juo
tavaksi kelpaavat tuotteet, virvoitusjuomien 
valmistukseen soveltuvat nestemäiset tuotteet 
ja kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 
sekä 1 veroluokan olut. Perusvero on 0,27 
markkaa litralta. Kiinteässä muodossa olevan 
juoma-aineksen perusvero on 2 markkaa kilol
ta. Juomien valmistukseen käytettävistä neste
mäisistä tuotteista kannetaan perusveroa niistä 
saatavan juomamäärän perusteella. Perusveroa 
ei kanneta tuotteista, jotka on valmistettu 
herukasta, juolukasta, karpalosta, karviaismar
jasta, mansikasta, mesimarjasta, mustikasta, 
muuraimesta, pihlajanmarjasta, puolukasta, 
ruusunmarjasta, variksenmarjasta, tyrnimarjas
ta tai vadelmasta. 

Lisäveroa on velvollinen suorittamaan vir
voitusjuomaverolaissa tarkemmin määriteltyjen 
virvoitusjuomien pakkaaja tai maahantuoja, 
mikäli juomat on pakattu sellaisiin vähittäis
myyntipäällyksiin, jotka eivät kuulu ympäris
töministeriön hyväksymään panttiin perustu
vaan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmään. Li
sävero on 3 markkaa litralta lasista tai metal-

Iista valmistettuihin vähittäismyyntipäällyksiin 
pakatuista juomista ja 2 markkaa litralta 
muunlaisiin vähittäismyyntipäällyksiin paka
tuista juomista. 

Öljyjätemaksu 

Öljyjätemaksusta annettu laki (894/86) on 
tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. 
Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään val
tioneuvoston tarkemmin määräämin perustein 
öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, 
varastoinnista ja käsittelystä aiheutuviin me
noihin sekä avustuksina ongelmajätteiden alu
eellisten vastaanottopaikkojen perustamis- ja 
käyttökustannuksiin sekä valtakunnallisen on
gelmajätelaitoksen kehittämiseen. 

Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin 
alanimikkeeseen 27.1 O.D kuuluvista voiteluöl
jyistä ja voitelurasvoista sekä tullitariffin 
alanimikkeisiin 34.03.19.00 ja 34.03.99.00 kuu
luvista synteettisistä tai seosvalmisteista. Öljy
jätemaksullisiksi tuotteiksi luetaan myös edellä 
mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvat 
muuntaja- ja katkaisijaöljyt, Ieikkuu-, puhdis
tus- ja muottiöljyt sekä hydrauliöljyt. Öljyjäte
maksua on suoritettava 25 penniä kilolta. 

Maksuttornia ovat muun muassa tuotteet, 
jotka käytetään vientituotteiden valmistukseen, 
lukuun ottamatta voiteluöljyä, joka käytetään 
vientituotteiden valmistuksessa voitelutarkoi
tukseen. 

Sokerivero 

Sokeriverosta annettu laki (872/79) on tullut 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. Laki 
liittyy sokerin tuotannon tukemiseen. Kotimai
sen juurikassokerituotannon tukijärjestelmällä 
alennetaan sokerijuurikkaasta saatavan raaka
sokerin hinta maailmanmarkkinahinnan tasol
le. Juurikassokerituotantoa harjoittavalle mak
setaan valtion varoista vuosittain hinnanalen
nuskorvausta kotimaisten sokerijuurikkaiden 
käytöstä aiheutuvan raaka-ainekustannuksen 
alentamiseksi maailmanmarkkinahintatasolle. 
Järjestelmän periaatteena on, että kotimaisen 
sokerituotannon tuki rahoitetaan sokerista 
kannettavalla verolla. 

Sokeriveroa kannetaan 1,17 markkaa kilolta. 
Sokerilla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeisiin 
17.01. ja 17.02. kuuluvia tuotteita ja nimikkee-
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seen 21.06. kuuluvaa siirappia, ei kuitenkaan 
laktoosia ja sokeriväriä sekä kemiallisesti puh
dasta maitoosia ja fruktoosia. Veron piiriin 
kuuluvat siten ruoko- ja juurikassokeri sekä 
kemiallisesti puhdas sakkaroosi, siirappi ja 
keinotekoinen hunaja. Verosta on erikseen va
pautettu tiettyjen erikoistuotteiden valmistuk
seen käytettävä sokeri. 

Ravintorasvavero 

Laki ravintorasvaverosta (879/79) on tullut 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980. Ravin
torasvojen verottamisen tavoitteena on, että 
kasviöljyn hinta asettuu kotimaisen rypsin hin
taa vastaavalle tasolle. Vero vastaa kasviöljyn 
siemenen sisältämän öljyn kotimarkkinahinnan 
ja maailmanmarkkinahinnan välistä eroa. 

Ravintorasvoilla tarkoitetaan lain liitteenä 
olevassa verotaulukossa mainittuja tullitariffin 
15. ryhmään kuuluvia rasvoja ja öljyjä. Verosta 
on erikseen vapautettu tiettyjen erikoistuottei
den valmistukseen käytettävät ravintorasvat 

Rehujen rasva- ja valkuaisvero 

Laki rehujen rasva- ja valkuaisverosta 
(1162/90) on tullut voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. Rehurasvan ja rehuvalkuaisen ve
rotuksen tavoitteena on rasvarehun tarpeetto
man käytön hillitseminen, perusrehujen ja val
kuaisrehujen hintasuhteiden korjaaminen pe
rusrehujen käytön edistämiseksi ja rehuviljan 
vientitarpeen supistamiseksi sekä maatalous
tuotteiden vientikustannuksista maataloudelle 
kuuluvan osuuden kerääminen. 

Rasva- ja valkuaisrehuilla tarkoitetaan lain 
liitteenä olevissa verotaulukoissa mainittuja 
tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
rehulain (376/86) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettui
na rehuina. 

2. Valmisteverotus EY:ssä 

EY :ssä sisämarkkinat toteutuivat jäsenval
tioiden välisessä kaupassa vuoden 1993 alusta. 
Tavaroiden ja palvelun vapaan liikkuvuuden 
toteuttaminen sisämarkkinoilla on merkinnyt 
samalla luopumista jäsenvaltioiden välisestä 
rajavalvonnasta sekä edellyttänyt fyysisten, tek
nisten ja fiskaalisten kaupanesteiden poistamis-

ta. Rajavalvonnasta luopuminen sisämarkki
noilla on puolestaan edellyttänyt välillisen ve
rotuksen, valmisteverotuksen ja arvonlisävero
tuksen yhdenmukaistamista. Muussa tapauk
sessa verotuksen ja sen tason voimakas vaihtelu 
eri jäsenvaltioissa olisi johtanut kilpailuvääris
tymiin. Valmisteverotuksessa ei kuitenkaan ole 
saavutettu yksimielisyyttä veromäärien yhden
mukaistamisesta. Tämän vuoksi veronalaisille 
tuotteille on määritelty ainoastaan vähimmäis
verotasot, joita jäsenvaltioiden on noudatetta
va. 

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus määrätä 
tuotteen veromäärä kansallisesti, kunhan se 
ylittää vähimmäisverotason. Kullakin tuotteel
la on oma veromääränsä, jota ei ole mahdol
lista porrastaa, ellei direktiivissä ole siihen 
erityisesti annettu mahdollisuutta tai jäsenmaa 
ole saanut oikeutta poiketa siitä. 

Valmisteverotuksen y hdenmukaistaminen 
kohdistuu myös veropohjaan sekä koko vero
tus- ja valvontajärjestelmään. Yhteisökaupassa 
verotus toimitetaan samalla tavalla kuin koti
maassa valmistetuista tuotteista. Olennaista on 
myös, että toisesta jäsenmaasta tuotavalle tuot
teelle ei saa asettaa korkeampia veroja kuin, 
mitä on vastaavalla kotimaisella tuotteella. 

Valmisteverotuksen yhdenmukaistaminen on 
toteutettu neuvoston antamilla direktiiveillä. 
Direktiiveissä on määritelty yhdenmukaisen 
valmisteverotuksen tavoitteet, jotka jäsenval
tion tulee saattaa voimaan kansallisella lainsää
dännöllään. 

Valmisteverotuksen kuten muunkin välillisen 
verotuksen harmonisointityö jatkuu sisämark
kinoiden muodostumisen jälkeen toimivuuden 
varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. 

2.1. Valmisteverotusjärjestelmä 

Yhtenäistä valmisteverotusjärjestelmää var
ten on säädetty seuraavat direktiivit: neuvoston 
direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä hel
mikuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita 
koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden 
tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja val
vonnasta, muutettu direktiivillä 92/1 08/ETY, 
annettu 14 päivänä joulukuuta 1992 (järjestel
mädirektiivi). 

Direktiivillä säädetään yleisestä valmisteve
rotusjärjestelmästä sisämarkkinakaupassa. Si
sämarkkinoiden tavoitteena on tavaroiden va-
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paa liikkuvuus, mikä koskee myös valmisteve
ron alaisia tuotteita. Direktiivillä varmistetaan, 
että valmisteveron alaiset tuotteet liikkuvat 
esteittä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa ja 
että niitä verotetaan asianmukaisella tavalla. 
Direktiivi sisältää verotusmenettelyä, valmiste
veron alaisten tuotteiden valmistusta, jalostus
ta, varastointia, tuotteiden siirtoa, veronpalau
tusta, verovapautta, yksityisten henkilöiden 
maahantuontia sekä kansallisia poikkeuksia 
koskevia säännöksiä. Verosaamisten turvaami
seksi tarkastukset ovat välttämättömiä valmis
tuspaikoilla ja varastoissa. Valmisteverotusta 
varten luodaan valvontajärjestelmä, jolla seu
rataan tuotteiden liikkumista jäsenmaasta toi
seen. 

Valmisteverotusta koskevia menettelytapa
säännöksiä voidaan soveltaa sellaisiin tuottei
siin, jotka ovat valmisteverotuksen piirissä kai
kissa maissa. Koska verojen yhtenäistäruisestä 
on annettu säännökset vain mineraaliöljyjä, 
alkoholia ja alkoholijuomia sekä tupakkaval
misteita varten, sovelletaan järjestelmää yhtei
sössä vain näihin tuotteisiin. 

Edellä mainitut tuotteet voivat olla myös 
muiden välillisten erityistarkoituksiin kannetta
vien verojen alaisia, jos näiden verojen kannos
sa noudatetaan valmisteveroissa ja arvonlisäve
rotuksessa sovellettavia verotussääntöjä vero
perusteen määräämisessä sekä veron laskennas
sa, kannossa ja valvonnassa. Jäsenvaltioilla on 
oikeus kantaa valmisteveroja myös muista kuin 
edellä mainituista tuotteista edellyttäen, että 
nämä verot eivät lisää rajamuodollisuuksia 
jäsenvaltioiden välisessä kaupassa eivätkä vää
ristä kilpailua. 

Valmistevero kannetaan tavaran lopullisessa 
kulutusmaassa siinä vaiheessa, kun tuotteet 
luovutetaan kulutukseen tai havaitaan hävik
kiä. Valmisteveronalaisille tuotteille peruste
taan verottomia varastoja, joiden välillä tava
roita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteve
rottomina. Järjestelmän keskeisiä käsitteitä on 
valtuutettu varastonpitäjä, jolla tarkoitetaan 
jäsenvaltion viranomaisten auktorisoimaa 
Juonnollista tai oikeushenkilöä, joka ansiotar
koituksessa valmistaa, jalostaa, pitää varastos
sa ja ottaa vastaan valmisteveron alaisia tuot
teita verotlomassa varastossa tai lähettää niitä 
väliaikaisesti verottomina. 

Veroton varasto on paikka, jossa valtuutettu 
varastonpitäjä ansiotarkoituksessa, varaston si
jaintipaikan jäsenvaltion asianomaisten viran
omaisten asettamin ehdoin valmistaa, jalostaa, 
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pitää varastossa, vastaanottaa tai lähettää vä
liaikaisesti verottomia valmisteveron alaisia 
tuotteita. 

Väliaikaisella verottomuusjärjestelmällä tar
koitetaan verojärjestelmää, jota sovelletaan vä
liaikaisesti verottomien valmisteveron alaisten 
tuotteiden valmistukseen, jalostukseen, varas
tointiin ja tuotteiden siirtoon. 

Rekisteröity elinkeinonharjoittaja on luon
nollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valtuu
tettu varastonpitäjä, mutta jonka jäsenmaan 
viranomaiset ovat auktorisoineet vastaanotta
maan ansiotarkoituksessa toisesta jäsenmaasta 
tuotavia väliaikaisesti verottomia valmisteve
ron alaisia tuotteita. Rekisteröity liikkeenhar
joittaja ei siis voi varastoida eikä lähettää 
väliaikaisesti verottomia valmisteveron alaisia 
tuotteita. 

Rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja poik
keaa edellisestä siinä, että tämä on oikeutettu 
vain satunnaisesti ansiotarkoituksessa vastaan
ottamaan väliaikaisesti verottomia valmisteve
ron alaisia tuotteita. Tällainen elinkeinonhar
joittaja ei myöskään voi varastoida eikä lähet
tää väliaikaisesti verottomia tuotteita. Lisäksi 
rekisteröimättömän liikkeenharjoittajan on ase
tettava vakuus maksettavasta valmisteverosta 
tavaran vastaanottajamaan viranomaisille en
nen tavaran lähettämistä. 

Tuotteiden valmisteveronalaisuus alkaa sil
loin, kun ne on yhteisön alueella valmistettu, 
tuotu yhteisön alueelle tai kun tuotteeseen ei 
enää sovelleta yhteisön tullijärjestelmää. Yhtei
sön alueelle kolmansista maista tuodut tai 
kolmansiin maihin vietävät valmisteveron alai
set tuotteet, joita ei ole laskettu vapaaseen 
liikkeeseen tai tuotteet, jotka on siirretty va
paa-alueelle tai vapaavarastoon, ovat väliaikai
sesti valmisteverottomia. 

Valmistevero tulee kannettavaksi silloin, kun 
tuote on luovutettu kulutukseen tai kun tode
taan hävikkiä. Kulutukseen luovuttamisella 
tarkoitetaan valmisteveron alaisten tuotteiden 
luovuttamista väliaikaisesta verottomuusjärjes
telmästä, veronalaista valmistusta väliaikaisen 
verottomuusjärjestelmän ulkopuolella tai maa
hantuontia, jossa veronalaisiin tuotteisiin ei 
sovelleta väliaikaista valmisteverottomuutta. 

Veronkantoedellytyksinä tai veromaarana 
käytetään sen päivän säännöksiä ja veromää
rää, joka on voimassa silloin, kun tuote luo
vutetaan kulutukseen siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tuotteen luovutus tapahtuu tai jossa hävikki 
todetaan. Valmistevero määrätään ja kanne-
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taan kunkin jäsenvaltion menettelytapojen mu
kaisesti kunkin jäsenvaltion noudattaessa sa
moja veronkanto- ja määräämismenettelyjä ko
timaisiin tuotteisiin ja muista jäsenvaltioista 
tuotuihin tuotteisiin. 

Muiden kuin valtuutetun varastonpitäjän, 
rekisteröidyn tai rekisteröimättömän elinkei
nonharjoittajan ostamista tuotteista, jotka 
myyjä tai joku tämän puolesta lähettää tai 
kuljettaa, kannetaan valmistevero siinä jäsen
maassa, jossa on niiden määräpaikka. Määrä
maan valmistevero kannetaan myyjältä toimi
tuksen ajankohdan mukaan. Myyjän sijainti
maan tulee varmistua siitä, että tavaran myyjä 
asettaa vakuuden valmisteveron maksamisesta 
määrämaan asettamien ehtojen mukaisesti en
nen tavaroiden toimittamista, suorittaa valmis
teveron tavaroiden saavuttua määrämaahan ja 
pitää kirjaa tuotteiden luovutuksesta. Jäsenval
tio voi kuitenkin säätää, että veron maksaa 
myyjän puolesta veroedustaja, joka sijoittautuu 
määrämaahan ja on määrämaan viranomaisten 
hyväksymä. 

Kunkin jäsenvaltion on annettava valmiste
veron alaisten tuotteiden valmistusta, jalostusta 
ja varastointia koskevat säännökset noudattaen 
yhteisön järjestelmädirektiiviä. Verottomia 
tuotteita voidaan valmistaa, jalostaa ja varas
toida vain verottornissa varastoissa. Luvan 
veroUoman varaston perustamiseen ja toimin
taan antaa kunkin jäsenmaan asianomainen 
viranomainen. 

Valtuutetun varastonpitäjän on asetettava 
tarvittaessa vakuus, joka kattaa valmistus-, 
jalostus- ja varastointiriskit sekä pakollinen 
vakuus, joka kattaa tavaroiden siirtoriskin. 
VeroUoman tavaran varastoluvan antaneen 
maan viranomaiset määrittelevät takuuehdot. 
Lisäksi valtuutetun varastonpitäjän on nouda
tettava verottoman varaston sijaintimaan aset
tamia vaatimuksia, pidettävä kirjaa kunkin 
varaston määrästä ja tavarasiirroista sekä suos
tuttava valvontatoimenpiteisiin ja varaston tar
kistuksiin. 

Valmisteverosta on vapaa verotlomassa va
rastossa tapahtunut väliaikaisesti verottoman 
tavaran force majeure-hävikki sekä tuotteen 
luonteesta johtuva valmistus-, jalostus-, varas
to- tai kuljetushävikki jäsenvaltion asettamilla 
ehdoilla. Tätä verovapautta sovelletaan myös, 
kun tuotteita kuljetetaan väliaikaisesti valmis
teverottomina. Jäsenvaltioiden välisessä kulje
tuksessa tapahtunut hävikki todetaan määrä
maan säännösten mukaisesti. Muusta hävikistä 

vero kannetaan niiden säännösten mukaan, 
jotka ovat voimassa kysymyksessä olevassa 
jäsenmaassa hävikin tapahtuessa tai silloin, 
kun vajaus todetaan. 

Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisesti verot
tomina verotlomasta varastosta toiseen. Varas
tonpitäjät katsotaan auktorisoiduksi sekä kan
sallista että jäsenmaiden välistä tavaroiden 
siirtoa varten. Yhteisön sisäisen tavaraliiken
teen riskit katetaan tavaran lähettävän aukto
risoidun varastonpitäjän vakuudesta tai tarvit
taessa yhdessä tai erikseen tavaran lähettäjän 
tai kuljettajan yhteisestä vakuudesta. Tarvitta
essa jäsenvaltio voi vaatia vakuuden myös 
tavaran vastaanottajalta. Jäsenvaltiot laativat 
vakuutta koskevat tarkemmat säännökset. Va
kuuden on oltava voimassa koko yhteisön 
alueella. 

Tavaran vastaanottaja voi olla myös muu 
ammattimainen elinkeinonharjoittaja kuin va
rastonpitäjä. Tällainen elinkeinonharjoittaja 
voi vain ottaa vastaan valmisteverottornia tuot
teita, mutta ei pitää niitä varastossa eikä 
lähettää niitä verottomina edelleen. Elinkeinon
harjoittaja voi pyytää auktorisointia ennen 
tavaroiden vastaanottamista jäsenvaltionsa vi
ranomaisilta. 

Rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan on ase
tettava vakuus valmisteveron maksamisesta, 
pidettävä kirjaa tuotteiden luovutuksista, näy
tettävä tuotteet vaadittaessa ja suostuttava 
valvontatoimenpiteisiin ja varaston tarkistuk
siin. Rekisteröidyltä elinkeinonharjoittajalta 
kannetaan valmistevero tavaroita vastaanotet
taessa ja vero suoritetaan noudattaen kunkin 
jäsenmaan menettelytapoja. 

Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan 
on tehtävä ennen tavaroiden toimittamista il
moitus määrämaan veroviranomaisille ja ase
tettava vakuus valmisteveron maksamisesta, 
suoritettava määrämaan valmistevero tuotteita 
vastaanotettaessa noudattaen määrämaan me
nettelytapoja ja suostuttava määrämaan viran
omaisten tarkastustoimenpiteisiin. Tavarasiir
rot sekä rekisteröidylle että rekisteröimättömäl
le elinkeinonharjoittajalle ovat väliaikaisesti 
valmisteverottomia. 

Tavaran lähettävä valtuutettu varastonpitäjä 
voi myös asettaa määrämaahan viranomaisten 
hyväksymän veroedustajan. Veroedustajan tu
lee asettaa tavaran vastaanottajan edustajana 
ilman valtuutetun varastonpitäjän asemaa va
kuus valmisteveron suorittamisesta määrämaan 
viranomaisten asettamien ehtojen mukaisesti, 
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suorittaa tavaroita vastaanotettaessa määrä
maan valmistevero noudattaen määrämaan me
nettelytapoja sekä pitää kirjaa tuotteiden luo
vutuksista ja ilmoittaa määrämaan viranomai
sille tavaroiden luovutuspaikka. 

Käytössä mahdollisesti olevista atk-järjestel
mistä huolimatta kaikkia valmisteverovalvon
nassa siirrettäviä tuotteita siirrettäessä jäsen
maasta toiseen täytyy niitä seurata lähettäjän 
laatima hallinnollinen tai kaupallinen asiakirja. 
Mikäli vastaanottaja ei ole auktorisoitu tai 
rekisteröity elinkeinonharjoittaja, saateasiakir
jaan on liitettävä tosite siitä, että valmistevero 
on suoritettu määrämaassa tai että on nouda
tettu jotain muuta vastaanottajamaan hyväksy
mää menettelyä. 

Hallinnollisen tai kaupallisen saateasiakirjan 
niin sanottu kuittauskappale on toimitettava 
asianmukaisesti varmennettuna lähettäjälle vii
meistään tavaroiden vastaanottamista seuraa
van kuukauden 15 päivään mennessä. Valmis
teveron alainen tuote poistetaan väliaikaisesta 
valmisteverottomuusjärjestelmästä sen jälkeen, 
kun tavaran lähettäjä on saanut palautuskopi
on saateasiakirjasta. Mikäli valmisteveron alai
sia väliaikaisesti verottomia tuotteita viedään 
yhteisön ulkopuolelle, vientipaikan tulliviran
omaisten on vahvistettava tuotteiden vienti ja 
palautettava Iähettäjälie saateasiakirjan var
mennettu kappale. 

Jos lähettäjälle ei ole toimitettu kuittauskap
paletta, tämän on ilmoitettava lähtömaan vi
ranomaisille näiden erikseen määräämän ajan 
kuluessa. Tämä määräaika ei saa olla pidempi 
kuin kolme kuukautta tavaroiden lähettämises
tä. Jäsenvaltiot sopivat yhdessä tarkastuksista, 
jotka voidaan tehdä atk-järjestelmällä. 

Milloin valmisteveronalaisia tuotteita siirret
täessä on toimittu säännösten vastaisesti tai on 
tehty rikkomus, jolla on vaikutusta valmisteve
ron suorittamiseen, kannetaan valmistevero sii
nä jäsenmaassa, jossa sääntöjenvastaisuus tai 
rikkomus on tehty, valmisteverovakuuden aset
taneelta henkilöltä tai yhteisöltä. Veron kanto 
ei estä syytteen nostamista. Mikäli valmistevero 
kannetaan muussa kuin lähettäjävaltiossa, ve
ron kantanut maa ilmoittaa asiasta lähtömaan 
viranomaisille. Mikäli virheen tai rikkomuksen 
tekopaikkaa ei voida määritellä, katsotaan se 
tehdyksi siinä maassa, missä tällainen toiminta 
todetaan. 

Tuotantoa, valmistusta, varastointia ja tava
roiden siirtoa koskevista määräyksistä jäsenval
tiot voivat myöntää poikkeuksia pienille viinin 

tuottajille. Pienillä viinin valmistajilla tarkoite
taan henkilöitä, jotka tuottavat keskimäärin 
vähemmän kuin 1000 hehtolitraa viiniä vuodes
sa. 

Siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet on luovu
tettu kulutukseen, maksettu valmistevero voi
daan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä palaut
taa, jos tuotteita ei ole tarkoitettu kulutetta
vaksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Veronpalautus
ta ei kuitenkaan myönnetä, jos hakemus ei 
täytä jäsenmaan asettamia oikeellisuusvaati
muksia. 

Veronpalautuksen saamiseksi lähettäjän on 
ennen tavaroiden toimittamista tehtävä veron
palautushakemus jäsenvaltionsa viranomaisille 
ja osoitettava, että valmistevero on suoritettu. 
Tavarat tulee siirtää valmisteverovalvonnassa. 
Lähettäjän tulee toimittaa jäsenvaltionsa viran
omaisille vastaanottajan merkinnäin varustettu 
siirtoasiakirja, joka osoittaa, että valmistevero 
on maksettu kulutusmaassa tai joka sisältää 
määrämaan veroviranomaisen osoitteen ja ve
roilmoituksen vastaanottopäivän ja rekisteröin
tinumeron. Niistä kulutukseen luovutetuista 
valmisteveronalaisista tuotteista, joissa on ve
romerkit tai identifiointimerkki, valmistevero 
voidaan palauttaa edellyttäen, että sen jäsen
valtion veroviranomaiset, jotka ovat antaneet 
veromerkin tai identifiointimerkin, toteavat 
merkkien tuhoutuneen. 

Mikäli elinkeinonharjoittaja on valtuutettu 
varastonpitäjä, jäsenvaltiot voivat soveltaa yk
sinkertaistettua palautusmenettelyä. 

Valmisteverosta on vapautettu tuotteet, jotka 
toimitetaan diplomaatti- tai konsulisuhteissa 
oleville, isäntämaan hyväksymille kansainväli
sille järjestöille ja sellaisten järjestöjen jäsenille, 
muiden NATO:njäsenmaiden puolustusvoimil
le sekä kulutukseen, josta on sovittu kolman
sien maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
kanssa edellyttäen, että tämä kulutus on sää
detty myös arvonlisäverosta vapaaksi. 

Edellä mainittuihin verovapauksiin sovelle
taan isäntämaan asettamia ehtoja ja rajoituksia 
siihen asti, kunnes yhteisön verotussäännökset 
on hyväksytty. Verovapaus toteutetaan veron
palautusteitse. Jäsenmaat voivat myös sopia 
kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön 
kanssa verovapaudesta. Jäsenmaan on kuiten
kin hyväksytettävä tällainen sopimus neuvos
tossa. 

Lisäksi jäsenvaltiot voivat vapauttaa vuoden 
1999 kesäkuun loppuun asti sellaiset lentokent
tien ja satamien verovapaissa myymälöissä 
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myytävät tuotteet, jotka muihin jäsenmaihin 
matkustavat henkilöt kuljettavat mukanaan 
matkatavarana. Lentokoneessa tai laivalla mat
kan aikana luovutetut tuotteet ovat verovapai
ta vastaavasti kuin verovapaissa myymälöissä 
myytävät tuotteet. Tällainen verovapaus kos
kee myös Englannin kanaalin alittavan tunne
lin päissä olevia terminaaleja. Edellä mainittua 
verovapautta sovelletaan vain niihin tuotteisiin, 
joiden määrä ei henkilöä ja matkaa kohti ylitä 
yhteisön kolmansista maista tuleville matkus
tajille asettamia määriä. Jäsenvaltioiden tulee 
varmistaa, että näitä matkustajille asetettuja 
määräyksiä sovelletaan oikein ja estää kaikki 
mahdollinen säännösten kiertäminen ja väärin
käyttö. 

Yksityisten henkilöiden omaan käyttöön 
hankkimista ja mukanaan tuomista tuotteista 
valmistevero peritään siinä jäsenvaltiossa, josta 
ne on hankittu. Yhteisön sisäisessä liikenteessä 
kansalaiset voivat periaatteessa hankkia toises
ta jäsenmaasta kaikkia siellä verotettuja tava
roita omaan käyttöönsä ilman rajoituksia. Har
kittaessa tuodaanko tuotteita omaan käyttöön 
vai kaupallisiin tarkoituksiin, jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon seuraavia seikkoja: ta
varanhaltijan kaupallinen asema ja varastoin
nin tarkoitus, tuotteiden sijaintipaikka ja tar
vittaessa käytetty kuljetustapa, tavaran asiakir
jat sekä tuotteiden Juonne ja määrä. Jäsenval
tiot voivat vahvistaa tupakalle ja alkoholille 
suositusluonteisia ohjetasoja. 

Näiden suositusluonteisten ohjemäärien on 
oltava vähintään seuraavat: 

Tupakkavalmisteet 
savukkeet 
pikkusikarit (alle 3 g:n sikarit) 
sikarit 
piippu- ja savuketupakka 

Alkoholijuomat 
viinat (väkevät alkoholijuomat) 
välituotteet (väkevät viinit) 
viinit (enintään 60 1 kuohuviiniä) 
oluet 

800 kpl 
400 kpl 
200 kpl 

1,0 kg 

10 1 
20 1 
90 1 

110 l 

Jäsenvaltiot voivat kantaa valmisteveron ku
lutusmaassa toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen 
luovutetuista mineraaliöljyistä, mikäli yksityis
henkilö kuljettaa tai hänen lukuunsa näitä 
tuotteita kuljetetaan poikkeuksellisella kuljetus
tavalla. Poikkeuksellisella kuljetustavalla tar
koitetaan polttoaineiden kuljetusta muutoin 
kuin ajoneuvon polttoainesäiliössä tai varatan-

kissa sekä ammattimaisten elinkeinonharjoitta
jien suorittamaa nestemäisten lämmityspoltto
aineiden kuljetusta muutoin kuin säiliöautoissa. 

Hallinnolliset määräykset 

Valmisteverotuksen hallinnointia varten ko
missiota avustaa valmisteverokomitea, joka 
koostuu jäsenmaiden edustajista, ja sen pu
heenjohtajana toimii komission edustaja. Ko
mitea voi ottaa yhteisön valmisteveromääräyk
siä koskevan asian tutkittavakseen joko pu
heenjohtajan tai jäsenvaltion aloitteesta. 

Komission edustaja tekee komitealle ehdo
tuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea 
antaa lausuntonsa ehdotuksesta. Komissio hy
väksyy suunnitellut toimenpiteet, mikäli ne 
ovat komitean lausunnon mukaisia. Mikäli 
suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean 
lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole 
annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle 
ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neu
vosto ratkaisee asian määräenemmistöllä. Mi
käli neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut 
vireille neuvostossa, komissio päättää ehdote
tuista toimenpiteistä, ellei neuvosto ole yksin
kertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja 
toimenpiteitä. 

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tie
to soveltamastaan kansallisesta lainsäädännös
tä. 

Veromäärien laskennassa käytettävän ecun 
arvo kansallisissa valuutoissa määritellään ker
ran vuodessa. Vaihtokurssina käytetään loka
kuun ensimmäisen työpäivän kurssia, joka jul
kaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja muunnet
tua veroa sovelletaan seuraavan vuoden tam
mikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Voi
massaolevat valmisteveromäärät voidaan kui
tenkin pitää entisellään, jos hallinnollisena 
valuuttana ilmaistu veromäärä nousisi vähem
män kuin 5 prosenttia tai 5 ecua, joista 
kahdesta arvosta alhaisempi on otettava huo
mioon. 

Jäsenvaltioiden on saatettava sekä verora
kennetta että veromääriä koskevien direktiivien 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 1992 mennessä. Niiden on ilmoitet
tava tästä komissiolle viipymättä. Jäsenvaltioi
den antamissa säädöksissä on viitatlava asian
omaiseen direktiiviin, tai niitä virallisesti jul-
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kaistaessa niihin on liitettävä tämä viittaus. 
Jäsenvaltioiden on myös säädettävä siitä, miten 
viittaukset tehdään. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle kirjallisesti direktiivien 
tarkoittamat keskeiset kansalliset säännökset. 

Kahden vuoden välein, ensimmäisen kerran 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 neu
vosto tarkistaa komission kertomuksen perus
teella ja tarvittaessa komission ehdotuksesta 
yleisen vähimmäisveron ja valmisteveroraken
teen sekä kuultuaan Euroopan parlamenttia 
toteuttaa yksimielisesti tarvittavat toimenpiteet. 
Komission kertomuksessa ja neuvoston tutki
muksessa otetaan huomioon sisämarkkinoiden 
toimivuus, verojen reaaliarvo, eri kategorioihin 
kuuluvien alkoholijuomien välinen kilpailu ja 
perustaruissopimuksen yleiset tavoitteet. 

Valmisteverotusta koskevaa tietojenvaihtoa 
koskee jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten keskinäisestä avusta välittömän vero
tuksen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 an
nettu neuvoston direktiivi 77/799/ETY, jota on 
muutettu valmisteveronalaisia tuotteita koske
vasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuot
teiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvon
nasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetulla 
neuvoston direktiivillä 92/12/ETY siten, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
on vaihdettava keskenään muun muassa kaik
kia tietoja, jotka liittyvät arvonlisäverojen, 
kivennäisöljyjen, alkoholin ja alkoholijuomien 
sekä valmistetun tupakan valmisteverojen mää
räämiseen. 

Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta 
yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden 
hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 
25 päivänä helmikuuta 1992 annetun direktii
vin 92/12/ETY sekä direktiivin 92/81/ETY 
muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/108/ETY mu
kaan direktiivin 76/308/ETY otsikko on muu
tettu seuraavaksi: Neuvoston direktiivi, annettu 
15 päivänä maaliskuuta 1976, keskinäisestä 
avusta Euroopan maatalouden ohjaus- ja ta
kuurahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista 
toiminnoista johtuvien saatavien sekä maatalo
usmaksujen ja tullien sekä arvonlisäveron ja 
tiettyjen valmisteverojen perinnässä. Direktiivin 
soveltamisala on laajennettu koskemaan kiven
näisöljyjen, alkoholin ja alkoholijuomien sekä 
valmistetun tupakan valmisteveroa. 

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojen ja 
valmisteverovarastojen valvontaa varten EY:s
sä on tarkoitus kehittää vuosina 1993-1995 

oma tarkastusta palveleva tietojärjestelmä. Ta
voitteena on rakentaa valmisteverotietojen 
vaihtojärjestelmä, jonka avulla verottomien 
valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot verot
tomasta varastosta toiseen voidaan valvoa il
man rajatarkastuksia. Vuoden 1993 huhtikuun 
alkuun mennessä jäsenmaiden olisi tullut luoda 
atk-pohjainen rekisteri kaikista auktorisoiduis
ta varastonpitäjistä, varastoista ja rekiste
röidyistä liikkeenharjoittajista. Elektronisen tie
tojenvaihdon tilalle on kuitenkin sanotusta 
ajankohdasta lukien otettu käyttöön alkeelli
sempi ja suppeampi disketeillä tapahtuva val
misteverotietojen vaihtojärjestelmä (System for 
the Exchange of Excise Data, SEED). Diske
teillä vaihdettavista rekistereistä on käytävä 
ilmi muun muassa rekisteröintinumero, järjes
telmän piiriin kuuluvat tuotteet, viranomaisyh
teydet ja osoitetiedot. Myöhemmin on tarkoi
tus luoda jäsenmaiden välille myös tietojen
vaihtojärjestelmä. Pitkän ajan tavoitteena on 
korvata nykyinen saateasiakirjalla tapahtuva 
viranomaiskontrolli verottomien tuotteiden 
siirron seurannasta atk-järjestelmällä tapahtu
valla tietojen siirrolla. 

2.2. Harmonoidut valmisteverot EY :ssä 

EY:ssä yhdenmukaistetun valmisteverotuk
sen piiriin kuuluvat ainoastaan alkoholi ja 
alkoholijuomat, valmistettu tupakka sekä mi
neraaliöljyt. Vain näiden tuotteiden verotuk
seen ja valvontaan voidaan soveltaa yhtenäis
tettyä verotus- ja valvontajärjestelmää. 

Välillisen verotuksen yhdenmukaistaminen 
on tärkeätä sisämarkkinoiden toiminnan tur
vaamiseksi. Vähimmäisverotasojen määrittelyl
lä pyritään asteittain harmonisoimaan valmis
teveron tasoa yhteismarkkinoiden alueella. Yh
tenäiset verotasot ja yhtenäiset veronalaisten 
tuotteiden määrittelyt vähentävät tarvetta 
hankkia samanlaisia tuotteita maasta, jossa 
verotuksen taso poikkeaa olennaisesti. Vero
rasituksen voimakas vaihtelu eri jäsenmaissa 
voisi aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristy
miä. Yhdenmukaiset tuotekaiteet ja verotasot 
luovat yhdenmukaiset kilpailuedellytykset sa
moilla tuotteilla kauppaa käyvien yritysten 
kesken. 

2.2.1. Tupakkavero 

Tupakkaverotusta varten EY:ssä on annettu 
seuraavat direktiivit: 
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neuvoston direktiivi 72/464/ETY, annettu 19 
päivänä joulukuuta 1972, muista valmistetun 
tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista 
kuin liikevaihtoveroista, toinen neuvoston di
rektiivi 79/32/ETY, annettu 18 päivänä joulu
kuuta 1978, muista valmistetun tupakan kulu
tukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihto
veroista, neuvoston direktiivi 92/78/ETY, an
nettu 19 päivänä lokakuuta 1992, muista val
mistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista 
veroista kuin liikevaihtoveroista annettujen di
rektiivien 72/464/ETY ja 79/32/ETY muuttami
sesta, neuvoston direktiivi 92/79/ETY, annettu 
19 päivänä lokakuuta 1992, savukkeiden vero
jen lähentämisestä sekä neuvoston direktiivi 
92/80/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 
1992, muun valmistetun tupakan kuin savuk
keiden verojen lähentämisestä. 

Direktiivien mukaan tupakkavalmisteita 
ovat verotusmielessä savukkeet, sikarit ja pik
kusikarit sekä piippu- ja savuketupakka, joka 
on jaettu savukkeiksi käärittäväksi hienoksi 
leikatuksi tupakaksi sekä muuhun piippu- ja 
savuketupakkaan. Piipputupakkaa ja itse kää
rittäviä savukkeita varten valmistettu tupakka 
on erotettu omilla määritelmillään toisistaan. 
Yksityiskohtaisemmin kaikki nämä tuoteryh
mät on määritelty käytetyn raaka- aineen 
laadun, valmistustavan, lopputuotteen koon ja 
muodon sekä käyttötarkoituksen mukaan ra
kennedirektiivissä. 

Savukepaperi ei EY:ssä kuulu järjestelmän 
piiriin, kuten ei myöskään nuuska, jonka käyt
tö on osittain kielletty EY:ssä. 

Sisämarkkinoiden toteuttamiseksi savukkeil
le on määrättävä yleinen valmistevero, joka 
koostuu vähittäismyyntihintaan perustuvasta 
arvo-osasta, sekä erityisvalmisteverosta, joka 
lasketaan tuoteyksikköä kohti. Savukkeiden 
valmisteveron on oltava vähintään 57 prosent
tia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden 
kaikki verot sisältävästä vähittäismyyntihinnas
ta. Savukkeiden yleinen valmistevero on 1 
päivästä tammikuuta 1993 vahvistettava siihen 
hintaluokkaan kuuluvien savukkeiden perus
teella, joka 1 päivänä tammikuuta kunakin 
vuonna saatavien tietojen mukaan on kysytyin. 

Jäsenvaltiot voivat kantaa savukkeista ja 
savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta 
tupakasta vähimmäisvalmisteveroa, jos tämä ei 
nosta kokonaisverotasoa korkeammaksi kuin 
90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savuk
keiden ja kysytyimmän hintaluokan savukkeik-

si käärittävän hienoksi leikatun tupakan koko
naisverotasosta. 

Yhteisöön sijoittautuneet valmistajat tai tar
vittaessa näiden yhteisössä toimivat edustajat 
tai asiamiehet sekä maahantuojat, jotka tuovat 
tuotteita EY:n ulkopuolelta, saavat vapaasti 
vahvistaa kullekin tuotteelleen enimmäishinnat 
noudatettaviksi vähittäismyynnissä kussakin 
sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa nämä tuotteet 
on tarkoitettu luovutettaviksi kulutukseen. 

Muista tupakkavalmisteista kuin savukkeista 
voidaan kantaa joko arvoveroa, joka lasketaan 
kunkin tuotteen valmistajan tai maahantuojan 
vapaasti määrittelemästä suurimmasta vähit
täismyyntihinnasta, tai määräperusteista yksik
köveroa tai arvo- ja yksikköveron yhdistelmää. 

Sikarien ja pikkusikarien vähimmäisvero on 
5 prosenttia vähittäismyyntihinnasta kaikki ve
rot mukaanluettuina, taikka 7 ecua kilolta tai 
tuhannelta yksiköitä. Savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun piippu- ja savuketupakan 
vähimmäisvero on 30 prosenttia vähittäismyyn
tihinnasta, joka sisältää kaikki verot, tai 20 
ecua kilolta ja muun piippu- ja savuketupakan 
vastaavasti 20 prosenttia kaikki verot sisältä
västä vähittäismyyntihinnasta tai 15 ecua kilol
ta. 

Veronkannon helpottamiseksi eri tupakka
valmisteet on myös mahdollista luokitella vä
hittäismyyntihinnan mukaan eri veroluokkiin. 

Jäsenvaltiot voivat kantaa valmisteveronsa 
veromerkein, jolloin niiden on saatettava nämä 
merkit muiden jäsenvaltioiden valmistajien ja 
myyjien käyttöön. 

Kaikkiin yhteisön valmisteveroihin liittyy ve
rovapaussäännöksiä. Tupakkaveroa koskevien 
verovapauksien tarkoitus on vapauttaa verosta 
sellaiset tupakkavalmisteet, jotka käytetään 
muuhun kuin tupakointitarkoitukseen, esimer
kiksi jos ne on denaturoitua ja teollisuus- tai 
puutarhatalouskäyttöön tarkoitettua tai ne hä
vitetään viranomaisen valvonnassa tai käyte
tään yksinomaan tieteellisiin tarkoituksiin. 
Niinikään vapautuksella voidaan estää tupak
kavalmisteiden kaksinkertainen verotus. Kukin 
jäsenmaa määrittelee verovapautta koskevat 
edellytykset ja sen, miten vapaudet tai palau
tukset myönnetään. 

2.2.2. Alkoholi- ja alkoholijuomavero 

EY:ssä alkoholijuomaverotusta säädellään 
neuvoston direktiivillä 92/83/ETY (rakennedi-
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rektiivi), annettu 19 pmvana lokakuuta 1992, 
alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen 
rakenteiden yhdenmukaistamisesta sekä neu
voston direktiivillä 92/84/ETY (verodirektiivi), 
annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin 
ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lä
hen tämisestä. 

Alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, vii
nistä, muista käymistietä valmistetuista juomis
ta kuin oluesta ja viinistä, välituotteista ja 
etyylialkoholista. 

Oluella tarkoitetaan EY:n yhteisen nimik
keistön eli niin sanotun combined nomenclatu
re:n CN-nimikkeeseen 2203 kuuluvia tuotteita 
sekä kaikkia nimikkeeseen 2206 kuuluvia oluen 
ja alkoholittomien juomien seoksia, joiden al
koholipitoisuus ylittää 0,5 tilavuusprosenttia. 

Valmistevero määrätään valmiilta tuotteelta 
joko hehtolitra/"degree Plato" (uutospitoisuus) 
tai hehtolitralta/alkoholipitoisuus tilavuuspro
sentteina. Veron suuruutta määrättäessä tila
vuusprosentin ja "degree Platon" murto-osia ei 
tarvitse ottaa huomioon. 

Alennettua veroa voidaan soveltaa oluee
seen, joka tuotetaan riippumattomassa pienessä 
panimossa edellyttäen, että olutta tuotetaan 
vähemmän kuin 200 000 hehtolitraa vuodessa 
ja ettei alennettua veroa määrätä 50 prosenttia 
pienemmäksi kuin normaali kansallinen vero. 
Alennus voidaan myös porrastaa panimon vuo
situotannon mukaan. 

Riippumattomana pienellä panimolla tarkoi
tetaan panimoa, joka juridisesti ja taloudelli
sesti on riippumaton muista panimoista, ja 
jonka liiketilat ovat fyysisesti erillään muiden 
panimoiden tiloista ja joka ei harjoita lisenssi
valmistusta. Kuitenkin jos kaksi tai useampi 
pieni panimo ovat yhteistyössä, eivätkä näiden 
tuotannot ylitä 200 000 hehtolitraa, pidetään 
näitä panimoita riippumattomina panimoina. 
Lisäksi jäsenmaiden on varmistettava se, että 
alennettua veroa sovelletaan toisesta jäsenval
tiosta tuotuun riippumattomaan pienessä pani
mossa valmistettuun olueeseen. Erityisesti on 
varmistuttava siitä, ettei toisesta jäsenvaltiosta 
tuotuun olueeseen sovelleta korkeampaa veroa 
kuin vastaavaan kansalliseen tuotteeseen. 

Vähimmäisverotasoa alempaa veromäärää 
voidaan soveltaa olueeseen, jonka alkoholipi
toisuus ei ylitä 2,8 tilavuusprosenttia. Jäsenval
tiot voivat kuitenkin rajoittaa tämän säännök
sen soveltamisen CN- nimikkeeseen 2206 kuu
luvaan tuotteeseen. 

Rakennedirektiivissä määritellään erikseen 

viini ja kuohuviini. Niiden valmistevero määri
tellään hehtolitralle valmista tuotetta. Saman 
suuruista veroa kannetaan kaikista viineistä ja 
kaikista kuohuviineistä. Viinilie ja kuohuviinil
le voidaan asettaa myös samansuuruinen vero. 
Sekä viinille että kuohuviinille, jonka alkoho
lipitoisuus tilavuusprosentteina ei ylitä 8,5 pro
senttia, voidaan määrätä alennettuja veroja. Ne 
jäsenvaltiot, jotka ovat 1 päivänä tammikuuta 
1992 kantaneet 15-18 tilavuusprosenttia alko
holia sisältävistä viineistä korkeampaa veroa, 
voivat jatkaa sitä. Tämä korkeampi veromäärä 
ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin välituot
teisiin sovellettava normaali vero. 

Rakennedirektiivi määrittelee lisäksi muut 
käymistietä valmistetut juomat kuin viini ja 
olut. 

Muille käymistietä valmistetuille tuotteille 
vero määrätään hehtolitralta valmista tuotetta. 
Vero määrätään yhtä suureksi kaikille muille 
kuohumattomille käymistietä valmistetuille 
juomille sekä muille kuohuville käymistietä 
valmistetuille juomille. Molemmille edellä mai
nituille juomaryhmille voidaan määrätä myös 
samansuuruinen vero. Alennettu vero voidaan 
määrätä mille tahansa muulle kuohumattomal
le tai kuohuvalle käymistietä valmistetulle juo
malle, jonka alkoholipitoisuus ei ylitä 8,5 tila
vuusprosenttia. 

Rakennedirektiivin mukaan välituotteilla 
puolestaan tarkoitetaan kaikkia niitä tuotteita, 
joiden alkoholipitoisuus ylittää 1 ,2, mutta ei 22 
tilavuusprosenttia ja jotka kuuluvat nimikkee
seen 2204, 2205 ja 2206 ja jotka eivät ole 
olutta, viintä eivätkä muuta käymistietä val
mistettua juomaa. 

Jäsenvaltiot voivat pitää välituotteina kaik
kia edellä mainittuja muita kuohumattomia 
käymistietä valmistettuja juomia, joiden alko
holipitoisuus on suurempi kuin 5,5 tilavuuspro
senttia ja joiden sisältämä alkoholi ei ole 
yksinomaan käymisestä peräisin, ja kaikkia 
muita kuohuvia käymistietä valmistettuja juo
mia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 8,5 tila
vuusprosenttia ja joissa alkoholi ei ole yksin
omaan käymisestä peräisin. 

Välituotteiden valmistevero määrätään heh
tolitralta valmista tuotetta. Kaikista välituot
teista kannetaan sama vero. Välituotteiden 
vero ei saa olla alempi kuin viineistä ja muista 
käymistietä valmistetuista juomista kannettava 
vero. Alennettua veroa voidaan kantaa sellai
sista välituotteista, joiden alkoholipitoisuus ei 
ylitä 15 tilavuusprosenttia edellyttäen, että 
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alennettu vero ei saa olla enemmän kuin 40 
prosenttia alempi kuin normaali kansallinen 
vero ja että alennettu vero ei saa olla alempi 
kuin normaali viinien ja muiden käyruistietä 
valmistettujen juomien kansallinen vero. 

Etyylialkoholin valmistevero määrätään heh
tolitralta puhdasta alkoholia 20°C:ssa ja se 
kannetaan hehtolitralta puhdasta alkoholia. 
Vero kannetaan samansuuruisena kaikilta etyy
lialkoholeilta. 

Alennettua valmisteveroa voidaan kantaa 
pienissä tislaamoissa valmistelusta etyylialko
holista edellyttäen, että alennettua veroa, joka 
alittaa vähimmäisveron, voidaan kantaa vain 
sellaisilta yrityksiltä, jotka tuottavat alle 10 
hehtolitraa puhdasta alkoholia vuodessa. Kui
tenkin ne jäsenvaltiot, jotka sovelsivat 1 päivä
nä tammikuuta 1992 alennettua veroa sellaisiin 
tislaamoihin, jotka tuottivat yli 10 mutta alle 
20 hehtolitraa puhdasta alkoholia vuodessa, 
voivat soveltaa sitä edelleen. Alennettu vero ei 
saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavan
omaista kansallista valmisteveron määrää al
haisempi. 

Pienellä tislaamolla tarkoitetaan tislaamoa, 
joka on juridisesti ja taloudellisesti muista 
tislaamoista riippumaton ja joka ei toimi lisens
sisopimuksen perusteella. Vastaavaa alennettua 
veroa tulee kantaa myös toisesta jäsenmaasta 
tuotuun pienessä riippumattomassa tislaamossa 
tuotettuun etyylialkoholiin. 

Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että sen 
mahdollisesti käyttöön ottamia alennettuja ve
roja sovelletaan yhdenmukaisesti sen alueelle 
toimitettavaan toisessa jäsenvaltiossa sijaitse
vaan pienen riippumattoman tislaamon valmis
tamaan etyylialkoholiin. Jäsenvaltiot voivat 
laatia ohjeet pienten tuottajien tuotteiden las
kemisesta vapaaseen liikkeeseen (edellyttäen 
etteivät tuottajat itse ole toimittaneet tuotetta 
toiseen jäsenmaahan) ilman, että tuotteeseen 
olisi sovellettava valmisteverojärjestelmää sekä 
tuotteiden verottamisesta lopullisesti vakiove
rokannalla (flat-rate). 

Alennettuja veroja voidaan soveltaa nimik
keeseen 2208 kuuluviin alle 10 tilavuusprosent
tia alkoholia sisältäviin tuotteisiin. 

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa verosta yksi
tyisten henkilöiden omaa, perheensä tai vie
raidensa käyttöön valmistetun oluen, viinin ja 
muun käyruistietä valmistetun juoman, edellyt
täen, ettei näitä tuotteita ole myyty. 

Jäsenvaltioiden ei myöskään tarvitse vaatia, 
että rakennedirektiivissä mainittuja alkoholi-

juomia valmistetaan verottomassa varastossa 
osittain sellaisista alkoholijuomista, joihin so
velletaan väliaikaista verottomuutta, edellyttä
en, että ainesosan vero on maksettu etukäteen 
ja että ainesosasta maksettava kokonaisvero ei 
ole pienempi kuin valmisteltavasta sekoitukses
ta maksettava valmistevero. 

Markkinoilta poisvedetystä alkoholijuomas
ta vero voidaan palauttaa, mikäli tuote ikänsä 
tai muusta syystä on ihmisravinnoksi sopima
tonta. 

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tuotteet val
misteverosta edellyttäen, että verovapautta voi
daan soveltaa oikein ja yksinkertaisesti ja että 
veronkiertäminen ja välttäminen sekä väärin
käytökset voidaan estää. 

Jäsenvaltioiden on vapautettava verosta tuo
te, 

1) joka on vahvasti denaturoitu jonkin jäsen
valtion hyväksymällä tavalla. Tähän poikkeuk
seen sovelletaan verottomien tavaroiden varas
tointi- ja siirtojärjestelmää. 

2) joka on denaturoitu jonkin jäsenmaan 
hyväksymällä tavalla ja joka käytetään muun 
kuin ihmisravinnoksi soveltuvan tuotteen val
mistukseen, 

3) joka käytetään nimikkeeseen 2209 kuulu
van etikan valmistukseen, 

4) joka käytetään direktiivissä 65/65/ETY 
määriteltyjen lääkkeiden valmistukseen, 

5) joka käytetään aromina elintarvikkeiden 
tai sellaisten juomien valmistuksessa, joiden 
alkoholipitoisuus ei ylitä 1,2 tilavuusprosenttia 
tai 

6) joka käytetään sellaisenaan tai puolival
misteen ainesosana elintarvikkeen valmistuk
sessa edellyttäen, että tuotteen alkoholipitoi
suus ei ylitä 8,5 litraa puhdasta alkoholia 
sadassa kilossa suklaata ja 5 litraa puhdasta 
alkoholia 100 kilossa muita tuotteita. 

Verottomaksi voidaan jäsenvaltioissa lisäksi 
säätää myös tuote, joka käytetään näytteenä 
analyyseissä tai välttämättömissä tuotantoko
keissa tai tieteellisiin tarkoituksiin, tieteellisissä 
tutkimuksissa sekä sairaaloissa ja apteekeissa 
lääkintätarkoitukseen. Verottomaksi voidaan 
lisäksi säätää tuotteen valmistuksessa käytettä
vä tuote, edellyttäen, ettei lopputuote sisällä 
alkoholia tai tuote, joka käytetään rakennedi
rektiivin alaisuuteen kuulumattoman ainesosan 
valmistuksessa. 

Ennen 1 päivänä tammikuuta 1993 ja kolme 
kuukautta ennen jokaista kansallisen lainsää
dännön muutosta, jäsenvaltioiden on ilmoitet-
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tava komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot 
niistä denaturointiaineista, jotka sen on tarkoi
tus hyväksyä. Komissio toimittaa saamansa 
tiedot kuukauden sisällä muille jäsenvaltioille. 

Ellei komissio tai mikään jäsenmaa ole vaa
tinut asian käsittelyä neuvostossa kahden kuu
kauden sisällä siitä, kun asiasta ilmoitettiin 
muille jäsenvaltioille, neuvoston katsotaan hy
väksyneen denaturointimenettelyt. Mikäli vas
talauseita on esitetty, asiasta päätetään järjes
telmädirektiivin 92112/ETY mukaan. 

Jos jäsenmaa toteaa, että edellä mainittujen 
säännösten perusteella vapautettu tuote aiheut
taa veronkiertämistä, veron välttämistä tai vää
rinkäytöksiä, voi se kieltäytyä soveltamasta 
verovapautta tai peruuttaa myönnetyn verova
pauden. Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja komission kuukauden sisällä 
muille jäsenvaltioille. Lopullinen päätös asiasta 
tehdään järjestelmädirektiivin 24 artiklan mu
kaisesti. Tätä päätöstä jäsenvaltioiden ei ole 
pakko soveltaa takautuvasti. 

Alkoholin ja alkoholijuomien vähimmäisve
rotasot on määritelty verodirektiivissä. Jäsen
valtioiden on sovellettava näitä minimivero
tasoja 1.1.1993 alkaen. Vähimmäisverotasot 
ovat seuraavat: 

olut 

viini 

kuohuviini 

välituotteet 

alkoholi ja 
alkoholijuomat 

0,748 ecua (4,75 mk) 100 
litralta/Platoaste 
tai 1,87 ecua (11 ,88 mk) 100 
litraa/ valmiin tuotteen sisäl
tämäitä alkoholimääräitä 

0 ecua/ 100 litraa tuotetta 

0 ecua/ 100 litraa tuotetta 

45 ecua (285,90 mk)/1 00 lit
raa tuotetta 

550 ecua (3 494 mk)/1 00 lit
raa puhdasta alkoholia. Jos 
vero on ollut enintään 1000 
ecua, ei sitä voida alentaa ja 
jos se on ollut yli 1000 ecua, 
ei sitä voida alentaa alle 1000 
ecun tason 

Eri jäsenvaltiot saavat soveltaa alennettuja 
valmisteverojen määriä tai valmisteverovapa
uksia tiettyihin alueellisiin ja perinteisiin tuot-
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teisiin. Nämä maakohtaiset poikkeussäännök
set on direktiivissä erikseen mainittu. 

2.2.3. Polttoaineiden valmistevero 

Polttoaineita koskevat EY:ssä kivennäisöljy
jen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukais
tamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annettu 
neuvoston direktiivi 92/81/ETY ja siihen myö
hemmin tehdyt muutokset direktiivillä 
92/108/ETY (ns. rakennedirektiivi) sekä kiven
näisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämi
sestä 19 päivänä lokakuuta 1992 annettu neu
voston direktiivi 92/82/ETY (ns. verodirektiivi). 
Lisäksi sanottuja tuotteita koskee luvan anta
misesta jäsenvaltioille direktiivin 92/81/ ETY 8 
artiklan 4 kohdan mukaisesti jatkaa erityistar
koituksiin käytettävien kivennäisöljyjen valmis
teveroja koskevien voimassa olevien alennusten 
tai vapautusten soveltamisesta 19 päivänä lo
kakuuta 1992 ja 3 päivänä joulukuuta 1993 
annetut neuvoston päätökset 92/51 0/ETY ja 
93/697/ETY. 

EY:n komissio on tehnyt ehdotuksen 
(COM(94) 179 final- 94/0155(CNS), joka kos
kee mineraaliöljyjen rakenteista annetun direk
tiivin 92/81/ETY ja veromääristä annetun di
rektiivin 92/82/ETY muuttamista. Ehdotuksen 
mukaan mineraaliöljyjen käsitettä supistettai
siin, koska osa tuotteista on ollut sellaisia, ettei 
niitä ole laisinkaan käytetty mineraaliöljyinä. 
Lisäksi veronalaisista tuotteista suljettaisiin 
pois kivihiilen, ligniitin, turpeen ja maakaasun 
lisäksi myös mikä tahansa hiilivety sen raaka
ainemuodossa, maaöljykaasu ja - bitumi ja 
öljynjalostuksen pohjatuote. 

Rakennedirektiivin 2 artiklassa mineraaliöl
jyillä tarkoitetaan CN-ryhmiin 27, 29, 34 sekä 
38 kuuluvia erikseen lueteltuja tuotteita. Näi
hin tuotteisiin on sovellettava EY:n yhteistä 
verotusjärjestelmää tuotteiden siirrossa jäsen
valtioiden välillä, joskin eri jäsenmaat sovelta
vat säännöstä eri tavalla. Veronalaisia ovat 
näistä ne verodirektiivissä erikseen luetellut 
mineraaliöljyt, joille on vahvistettu vähimmäis
verotasot. Näitä ovat moottoribensiini, moot
toripolttoaineena, lämmitykseen ja teollisuu
dessa käytettävä kaasuöljy, kerosiini, nestekaa
su ja metaani sekä raskas polttoöljy. 

Edellä mainitun lisäksi veronalaisia ovat 
sellaiset muut mineraaliöljyt, jotka on tarkoi
tettu käytettäviksi tai joita myydään tai käyte
tään lämmitys- tai moottoripolttoaineena. Ve
ron määrä näille tuotteille määrätään tuotteen 
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käyttötarkoituksen mukaan yhtä suureksi kuin 
vastaavan lämmitys- tai moottoripolttoaineen 
vero. 

Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi kaikki 
ne tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi, 
joita myydään tai joita käytetään moottoripolt
toaineena tai joita lisätään moottoripolttoai
neeseen, verotetaan moottoripolttoaineen ta
voin. Lisäksi kaikki muutkin lämmitykseen 
käytettäväksi tarkoitetut, myytävät tai käytet
tävät hiilivedyt, lukuun ottamatta kivihiiltä, 
ruskohiiltä, turvetta tai muita vastaavia kiin
teitä hiilivetyjä, ovat veronalaisia. Tällaisten 
tuotteiden valmisteveron on myös oltava vas
taavan mineraaliöljyn valmisteveron suuruinen. 

Kussakin jäsenmaassa mineraaliöljyjen val
mistevero lasketaan 1 000 Iitralie polttoainetta 
15° C (normaalilitra). Kuitenkin niille tuotteil
le, joita käytetään raskaina polttoöljyinä sekä 
metaanille ja nestekaasulle valmistevero laske
taan 1 000 kilolle. Mikäli raskaan polttoöljyn, 
metaanin ja nestekaasun vero määritellään 
toisin, kuin edellä on mainittu, on vero tässä
kin tapauksessa laskettava suhteessa määrään. 

Yleisten valmisteveron suorittamisvelvolli
suutta koskevien säännösten lisäksi valmisteve
ron maksamisvelvollisuus alkaa myös silloin, 
kun muita kuin verodirektiivissä erityisesti mai
nittuja tuotteita käytetään moottoripolttoainee
na tai sen lisäaineena tai lämmitykseen. Sitä 
vastoin mineraaliöljyjen käyttö öljyjen valmis
tukseen niiden valmistuspaikalla ei aiheuta 
veron suorittamisvelvollisuutta. Vero on kui
tenkin maksettava sellaisesta valmistuspaikalla 
tapahtuneesta käytöstä, joka ei liity mineraa
liöljyjen valmistukseen, erityisesti ajoneuvojen 
polttoaineena käytetystä mineraaliöljystä. 

Mineraaliöljyjen valmistuksella tarkoitetaan 
esimerkiksi krakkausta ja tyhjiötislausta, ja 
valmistuspaikalla paikkaa, jossa mainittu toi
minta tapahtuu. Valmistuspaikkana ei kuiten
kaan tarvitse pitää sellaista paikkaa, jossa 
valmistetaan yksinomaan tuotteita, joille ei ole 
vahvistettu erikseen valmisteveronmäärää vero
direktiivin mukaisesti. 

Jäsenvaltiot voivat säätää myös, että veron 
suorittamisvelvollisuus alkaa silloin, kun tuote 
ei enää täytä kansallisia alennetulle verolle tai 
verovapaudelle asetettuja ehtoja. 

Yleisessä valmisteverojärjestelmää koskevas
sa direktiivissä mainittujen verovapautuksien 
lisäksi jäsenvaltioiden on vapautettava verosta: 

- mineraaliöljyt, joita käytetään muutoin 
kuin moottori- tai lämmityspolttoaineina 

- mineraaliöljyt, jotka käytetään muussa 
kuin yksityisessä Ientotoiminnassa. Yksityisellä 
lentotoiminnalla tarkoitetaan muuta kuin kau
pallista tai julkista tavaroiden tai henkilöiden 
kuljetusta 

- mineraaliöljyt, jotka toimitetaan käytet
täviksi yhteisön vesillä (myös kalastus) muuhun 
kuin yksityiskäyttöön. 

Jäsenvaltiot voivat edellisen lisäksi soveltaa 
täydellisiä tai osittaisia valmisteveron määrää 
koskevia vapautuksia tai alennuksia mineraa
liöljyihin, joita käytetään rakennedirektiivin 8 
artiklan 2 kohdassa erikseen luetelluissa ta
pauksissa, kuten sähkön tuotannossa tai yhdis
tetyissä sähkö- ja lämpövoimalaitoksissa, 
muussa kuin yksityisessä sisävesiliikenteessä, 
rautateillä, luontoystävällisten tuotteiden kehi
tysprojekteissa, lentokoneiden ja laivojen val
mistuksessa, maataloudessa, puutarhanviljelys
sä, metsätaloudessa, sisävesikalastuksessa sekä 
vesiväylien ruoppauksessa ja satamissa. 

Lisäksi jäsenvaltiot voivat soveltaa saman 
artiklan 3 kohdan nojalla alennettua veroa 
kaasuöljyyn, nestekaasuun, metaaniin ja kero
siiniin teollisuuden tai kaupan käyttötarkoituk
siin liittyen, edellyttäen, että vähimmäisvero
määriä ei aliteta. Tällaista on sanotun poltto
aineen käyttö valvotusti kiinteästi asennetuissa 
moottoreissa, rakennustoiminnassa, koneenra
kennuksessa, julkisissa laitoksissa käytettävissä 
koneissa ja laitteissa sekä muualla kuin julki
silla teillä käytettävissä kulkuneuvoissa. 

Lisäksi komission esityksestä neuvosto voi 
yksimielisellä päätöksellään oikeuttaa rakenne
direktiivin 8 artiklan 4 kohdan mukaan jäsen
valtion soveltamaan muita verovapauksia tai 
alentamaan veroa erityistapauksissa. Tämä ve
rovapaus tai veron alennus voidaan toteuttaa 
palauttamaila kannettu vero. Näitä kansallisia 
jo ennen harmonointia sovellettuja kansallisia 
verovapauksia sovelletaan tällä hetkellä kaikis
sa jäsenmaissa neuvoston päätöksissä (92/ 
51 0/ETY ja 93/697 /ETY) erikseen mainituissa 
tapauksissa. 

Mineraaliöljyillä tarkoitetaan veromaana 
koskevassa verodirektiivissä lyijyllistä ja lyijy
töntä bensiiniä, kaasuöljyä, raskasta polttoöl
jyä, nestekaasua, metaania ja lentopetrolia. 

Vuoden 1993 alusta sovellettavat mineraa
liöljyjen vähimmäisveromäärät, joita kunkin 
jäsenvaltion on noudatettava, ovat seuraavat: 
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Moottoribensiini 
- lyijyllinen 1000 1 337 ecu 2,14 mk/! 
- lyijytön 1000 1 287 ecu 1,82 mk/! 

Kaasuöljy 
- polttoaineena 1000 1 245 ecu 1,56 mk/! 
- lämmitykseen 1000 1 18 ecu 0,11 mk/! 
- teollisuudessa 1000 1 18 ecu 0,11 mk/! 

Raskas polttoöljy 1000 kg 13 ecu 0,08 mk/kg 

Nestekaasu ja metaani 
- polttoaineena 1000 kg JOO ecu 0,66 mk/kg 
- teollisuudessa 1000 kg 36 ecu 0,23 mk/kg 
- lämmitykseen 1000 kg 0 ecu 

Kerosiini 
- polttoaineena 1000 1 245 ecu 1,56 mk/! 
- teollisuudessa 1000 1 18 ecu 0,11 mk/! 
- lämmitykseen 1000 1 0 ecu 

Niille tuotteille, joille vähimmäisveroa ei ole 
määritelty, vero määrätään vastaavan tuotteen 
veron suuruiseksi. 

Polttoaineita koskevat direktiiviehdotukset 

EY:n komissio on edelläolevien mineraaliöl
jydirektiivien lisäksi valmistellut direktiiviehdo
tuksen (COM (92) 226 final, 30.6.1992) hiilidi
oksidi- ja energiaverosta. Sen tarkoituksena 
olisi saada aikaan energian tuottamiseen koh
distuva hiilidioksidipäästöjä ja tuotettua ener
giaa rasittava vero. Energiaosuus koskisi kaik
kia energiamuotoja lukuun ottamatta energia
tuotteiden raaka-ainekäyttöä teollisuudessa ja 
uusiutuvia energiamuotoja. Hiilidioksidiosuus 
koskisi vain fossiilisia polttoaineita. Vero ja
kautuisi tasan energiaosuuden ja hiilidioksi
diosuuden kesken. Energiavaltaiselle teollisuu
delle voitaisiin myöntää verohelpotuksia. 

Ehdotuksen mukaan hiilidioksidivero olisi 
ensimmäisenä vuonna 17,9 markkaa hiilidiok
siditonnilta ja energiavero 1,3 markkaa giga
joulelta. Sähkön tuotannossa energiavero olisi 
1,3 penniä kilowattitunnilta. Vesivoimalaitok
sissa tuotettavan sähkön vero olisi 0,5 penniä 
kilowattitunnilta. Moottoribensiinin vero olisi 
vastaavasti 9 penniä, dieselöljyn ja kevyen 
polttoöljyn 11 penniä litralta sekä raskaan 
polttoöljyn 12 penniä kilolta. Nämä verot 
kannettaisiin pohtoaineista mineraaliöljyjä kos
kevien direktiivien vähimmäisverojen lisäksi. 
Ehdotuksessa lähdetään lisäksi siitä, että uudet 
energiaverot otettaisiin käyttöön vasta sitten, 
kun muissa OECD-maissa sovelletaan saman-

laista verotusta. Näyttää siltä, että esitys ei 
toistaiseksi ole valmis voimaantulevaksi. 

Niin ikään EY:n komissio on tehnyt ehdo
tuksen (COM (92) 36 final) biopolttoaineiden 
valmisteverosta. Sen mukaan bioetanolin ja 
metanolin vero voisi olla jäsenmaassa enintään 
10 prosenttia lyijyttömän moottoribensiinin ve
rosta ja polttoaineina käytettävien ravintoras
vojen enintään 10 prosenttia dieselöljyn veros
ta. Enimmäisveromääriä korotettaisiin tietyn 
aikavälin kuluessa aina 50 prosenttiin saakka. 
Esitykseen liittyy huomattavia maatalous-, 
energia- sekä ympäristönsuojelupoliittisia nä
kökohtia, ja esityksen voimaantulo on toistai
seksi täysin auki. 

Lisäksi kaasuöljyn merkitseruisaineesta ko
missio on antanut ehdotuksensa (COM(93) 352 
final, 16.12.1993). CN-nimikkeeseen 2710 00 69 
kuuluva kaasuöljy on merkittävä, kun se luo
vutetaan kulutukseen ja kun kaasuöljyä käyte
tään muutoin kuin moottoripolttoaineena. Sal
litut merkitseruisaineet määritellään yhteisön 
tasolla tai kansallisesti. 

2.3. Kansalliset valmisteverot EY :n jäsenmaissa 

EY:n valmisteverolainsäädäntö ei muodolli
sesti estä kantamasta valmisteveroja muistakin 
tuotteista kuin alkoholista ja alkoholijuomista 
sekä tupakkavalmisteista ja mineraaliöljyistä. 
Veronkanto- ja valvontajärjestelmänä ei kui
tenkaan voida tällöin käyttää EY:n valmiste
verojärjestelmää, koska kansallista valmisteve
roa kantava jäsenmaa ei voi velvoittaa muita 
jäsenmaita soveltamaan näihin veroihin yhtei
sön valmisteverojärjestelmää. Kun rajakontrol
leja ei sisämarkkinakaupassa ole, on kansalli
sen valmisteveron kantoon ja tarkastukseen 
luotava yhteisön järjestelmästä poikkeava jär
jestelmä. Useat EU:n jäsenmaat kantavat eri
laisista hyödykkeistä valmisteveroja. 

2.3.1. Tanska 

Tanskassa kannetaan kansallista valmisteve
roa muun muassa suklaasta ja makeisista, 
eräistä virvoitusjuomista, kahvista ja teestä, ei
poltettavasta tupakasta ja savukepaperista, hii
lestä, ladattavista pattereista, torjunta-aineista, 
CFC- kaasuista, eräistä vähittäismyyntipakka
uksista ja -astioista, muovipusseista, eräistä 
maaraaka-aineista, jäätelöstä, chartermatkoista 
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ja hehkulampuista. Valmisteveroiksi luetaan 
myös sähkövero, jota kannetaan erityyppisillä 
perusteilla kuin muita valmisteveroja. 

Valmisteverovelvollisia ovat ne elinkeinon
harjoittajat, jotka valmistavat valmisteve
ronalaisia tuotteita taikka vastaanottavat niitä 
toisista jäsenvaltioista taikka yhteisön ulkopuo
lelta. Tällaisten elinkeinonharjoittajien on re
kisteröidyttävä joko varastonpitäjiksi taikka 
vastaanottajiksi. Rekisteröidyn verovelvollisen 
on asetettava vakuus, joka Tanskassa on kui
tenkin nimellinen. Rekisteröidyn verovelvolli
sen on ilmoitettava ja suoritettava kultakin 
verokaudelta (kalenterikuukaudelta) menevä 
valmistevero verokautta seuraavan kalenteri
kuukauden 15. päivään mennessä. 

Valmisteverovelvollisia ovat myös ns. ei
rekisteröidyt elinkeinonharjoittajat, jotka sa
tunnaisesti vastaanottavat valmisteveronalaisia 
tuotteita. Tällaisen verovelvollisen on tehtävä 
tullille ilmoitus Tanskaan saapuvista tuotteista 
ennen tuotteiden lähettämistä. Samalla verovel
vollisen on suoritettava vakuus, joka kattaa 
tuotteista suoritettavan valmisteveron täysi
määräisesti. Ilmoitus on samanlainen kuin har
monoitavien valmisteverojen osalta rekisteröi
mättömien elinkeinonharjoittajien on vastaa
vasti annettava. 

2.3.2. Belgia 

Belgiassa kansallista valmisteveroa kanne
taan virvoitusjuomista sekä kahvista. Näiden 
kansallisten valmisteverojen järjestelmä vastaa 
varsinaisten harmonoitavien valmisteverojen 
järjestelmää. Verovelvollisia ovat valtuutettu 
varastonpitäjä, rekisteröity tai rekisteröimätön 
elinkeinonharjoittaja ja heitä koskevat saman
laiset säännökset kuin muita valmisteverovel
vollisia. Belgiassa on noin 2 600 kansallisen 
valmisteveron mukaista varastonpitäjää ja re
kisteröityä elinkeinonharjoittajaa. Verottomien 
varastojen käsite on siellä varsin laaja. Verot
tomuussäännöksiä ei juuri tarvita, koska verot
tomien varastojen sisällä voi tapahtua huomat
tavaa verotonta valmistusta ja tuotteiden siir
toa. 

Ennen lakien voimaantuloa viranomaiset 
hankkivat selvitykset eri alueilla vuosien 
1991-1992 aikana toimineista valmistajista ja 
maahantuojista, jotka luetteloitiin. Vuoden 
1993 alun jälkeen toimintansa aloittaneiden 
elinkeinonharjoittajien tuli hankkia toiminnal
leen kaupparekisteristä rekisterinumero, joka 

voitiin antaa vasta sen jälkeen, kun asianomai
nen liikkeenharjoittaja oli saanut valmistevero
tusta koskevan rekisteröintinumeron. Tällä 
varmistetaan, että luvatonta liiketoimintaa ei 
harjoiteta. Tehokasta apua verovalvontaan 
saadaan alan järjestöiltä. 

Veronalaisten tuotteiden vienti toiseen EY:n 
jäsenvaltioon tapahtuu normaalisti kirjanpidon 
mukaisesti. Milloin tuotteesta verot on jo mak
settu ja tuote viedään toiseen jäsenvaltioon, 
mitään palautusta ei myönnetä. Tämä johtuu 
siitä, että ei ole käytettävissä saateasiakirjaa 
eikä sen palautuskappaletta, jolla varmistettai
siin, että vienti todella on tapahtunut. 

Milloin veronalainen tuote käytetään toisen 
valmisteveronalaisen tuotteen valmistukseen, 
tuote siirretään verotta verottomien varastojen 
välillä. Jos lopputuote ei ole verollista, sen 
raaka-aineena käytettävä kansallisen veronalai
nen tuote on verollista ellei lopputuotteen 
valmistukseen myös ole myönnetty verotloman 
varaston lupa. 

3. Suomen saarnat poikkeukset 
Ii ittymi sso pim uk sess a 

Liittymisasiakirjan liitteen XV (IX verotus, 3 
kohta) mukaan Suomi saa asettaa määrällisiä 
rajoituksia muista jäsenvaltioista tuotaville ve
rottomille matkustajatuomisille. 

Nämä rajoitukset ovat seuraavat: 
Tupakka tuotteita: 

300 savuketta tai 
- 150 pikkusikaria (sikarit, joiden yksittäi

nen paino on enintään 3 grammaa) tai 
- 75 sikaria tai 
- 400 grammaa piippu- ja savuketupakkaa 

Alkoholijuomia: 
- tislattuja juomia ja väkeviä al

koholijuomia, joiden alkoholi
pitoisuus on enemmän kuin 22 
tilavuusprosenttia 
tai tislattuja juomia, väkeviä 
alkoholijuomia ja aperitiivejä, 
jotka ovat viini- tai alkoholi
pohjaisia ja joiden alkoholipi
toisuus on enintään 22 tila
vuusprosenttia, kuohuviinejä, 
väkevöityjä viinejä 
hiilihapottomia viinejä 

- olutta 

1 litra 

3 litraa 
5 litraa 

15 litraa 
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Lisäksi Suomi saa liittymissopimuksen mu
kaan rajoittaa kolmansista maista tuotavien 
verottomien tuomisten määrää oluen osalta 15 
litraan. 

Liittymisasiakirjan XV (IX verotus, 5 kohta 
e alakohta) liitteen mukaan Suomi saa edelleen 
soveltaa vä~~rikkiseen dieselöljyyn ja kevyee
seen polttooljyyn alennettua valmisteveroa sa
moin kuin reformuloituun lyijyttömään ja lyi
jylliseen polttoaineeseen edellyttäen, että sanot
tujen verojen määrät eivät missään vaiheessa 
ole säädettyjä vähimmäismääriä pienempiä. Li
säksi saman .liitteen (5 kohta f alakohta) 
mukaan Suomi saa edelleen vapauttaa valmis
teveros~a .kaikkiin tarkoituksiin käytettävän 
metaamn Ja nestekaasun sekä yksityisiin hu
vialuksiin käytettävät kivennäisöljyt. 

4. Ahvenanmaan maakuntaa koskeva 
poikkeus 

Suomen liittymistä EU:hun koskevan sopi
muksen mukaan EY:n perustaruissopimuksen 
~ove~taminen Ahv~nanmaahan riippuu siitä, 
Ilmmttaako Suomi liittymissopimuksen rati
fioinnin yhteydessä, että Ahvenanmaasta tulee 
osa EY:n aluetta. Tällaisen ilmoituksen teke
minen edellyttää, että liittymissopimukselle saa
daan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 
edellyttämä maakuntapäivien suostumus. Jos 
maakunta jää unionin ulkopuolelle, sitä koh
dellaan paitsi välillisessä verotuksessa mvös 
tullioikeudellisesti kolmantena maana, j~ m~un 
muassa kauppaan valtakunnan ja maakunnan 
välillä sovelletaan kolmansia maita koskevia 
tulli- ja välillisen verotuksen menettelyjä. 

Jos Ahvenanmaa liittyy Suomen mukana 
EU:hun, maakuntaan sovelletaan erillisessä liit
tymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 2 täsmennet
tyjä poikkeuksia. Tällöin Ahvenanmaa kuuluisi 
yhteisön tullialueeseen. Ahvenanmaa-pöytäkir
jassa suljetaan Ahvenanmaan maakunnan alue 
EY:n veroalueen ulkopuolelle, siltä osin kuin 
on kysymys valmisteveroa ja arvonlisäveroa 
koskevien direktiivien soveltamisesta. Poikkeus 
mahdollistaisi verovapaan myynnin jatkumisen 
Ahvenanmaan lauttaliikenteessä myös vuoden 
1999 kesäku~n jälkeen. Tässäkin tapauksessa 
maakunnan Ja muun Suomen välisessä tavara
li.ikentees~ä ~almisteverotusmenettely poikkeai
SI maan sisäisestä verotuksesta. Ahvenanmaalla 
sovellettavaa valmisteverotusta koskevat sään-

nösehdotukset voidaan sen vuoksi esittää vasta 
kun maakunnan asema unionin suhteen o~ 
ratkennut. 

5. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen tarkoituksena on muuttaa valmis
teverotuksen menettelyä koskevaa valmisteve
rotuslakia siten, että se vastaisi niitä vaatimuk
sia, joita Suomen jäsenyys EU:ssa edellyttää. 
Muutokset perustuvat valmisteverotusta koske
viin EY:n direktiiveihin, jotka säätelevät val
misteveronalaisten tuotteiden sisämarkkina
kauppaa. Muutos edellyttää voimassa olevan 
valmisteverotuslain kumoamista ja uuden sa
mannimisen lain säätämistä sen tilalle. 

Sisämarkkinoiden toimivuuden edellytyksenä 
~n: että hy?dykkeiden verorasitus eri jäsenval
tiOiden vähllä ei saisi vaihdella merkittävästi. 
Tämän vuoksi veronalaisten tuotteiden määrit
tely! _ja ~~id~n yhtenäiset verotasot liittyvät 
oleellisesti JärJestelmään. Verotasojen määritte
lyss~ ei ole toi~taiseksi saavutettu yhtenäisiä 
t~.S~Ja, ~~an en hyö.d~kke!lle on määritelty 
vahimmaisverotasot, JOita jäsenvaltioiden on 
noudatettava. Esityksen tarkoituksena on saat
taa Suomen valmisteverolait sisällöllisesti vas
taamaan asianomaisia direktiivejä. 

Tarkoituksena on edelleen jatkaa eräiden 
muidenkin valmisteverojen kuin hannanoita
vien valmisteverojen kantamista kansallisella 
tasolla Joko va!tiontaloudellisten tai ympäristö
perusteisien syiden vuoksi . 
... Niiltä . o.sin kuin ?irektiivit ovat jättäneet 
Jasenvaltw!lle kansallista päätäntävaltaa tai on 
kysymyksessä kansallinen valmisteverolaki esi
tyksen tarkoituksena on säilyttää vallit~evat 
olosuhteet mahdollisimman ennallaan. Muu
toksia on tehty vain silloin, kun se on ollut 
vä.lt~ämätöntä direktiivien toimeenpanemiseksi 
tai JOS muuten on esiintynyt erityistä tarvetta 
muutoksiin. 

Kun Suomi joutuu ottamaan ED-jäsenyyden 
alkaessa käyttöönsä EY:n tavaraluokitukseen 
peru~tuvan CN-r:imikkeistön ja kun suuri osa 
valmistever~n~lms~e~ tuotteiden määrittelyisiä 
perustuu mmikkeiSim, on kaikkiin lakeihin 
tehty asianomaiset nimikemuutokset 

5.1. Valmisteverotuslaki 

Kun valmisteveroissa verointressit ovat usein 
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suuret ja kun rajakontrolleja ei ole jäsenvalti
oiden välisessä kaupassa, on veron kantamista 
ja valvontaa varten kehitetty muusta verotuk
sesta erillään oleva valmisteverotusjärjestelmä. 
Tällä pyritään varmistamaan, että veronalaiset 
tuotteet liikkuvat esteittä jäsenvaltioiden väli
sessä kaupassa ja että niitä verotetaan asian
mukaisella tavalla. 

ED-jäsenyyden toteutuessa Suomen on so
peutettava lainsäädäntönsä EY:n sisämarkki
nakauppaan siten, että sillä saavutetaan sisä
markkinakaupan yhteiset tavoitteet ja päämää
rät. Jäsenvaltiot voivat itse säätää menettelyta
voista päämäärien saavuttamiseksi, kunhan ve
ronkantomenettelyjä sovelletaan kotimaisiin 
tuotteisiin ja muista jäsenvaltioista tuotuihin 
tuotteisiin yhtäJäisin perustein. 

Käytännössä Suomen nykyistä kotimaan 
valmisteverojärjestelmää on muutettava laajen
tamalla sen soveltamista myös muista EY:n 
jäsenmaista tuotaviin tuotteisiin. Yhteisön alu
eella tässä tarkoitetaan Euroopan yhteisön 
lainsäädännön mukaista valmisteveroaluetta. 
Ahvenanmaahall sovellettavista säännöksistä 
annetaan erillinen hallituksen esitys. 

Olennaista sisämarkkinakaupan valmisteve
rojärjestelmässä olisi se, että sisämarkkina
alueella veronalaiset tuotteet liikkuisivat niin 
sanotussa väliaikaisessa valmisteverottomuus
järjestelmässä, jota sovellettaisiin tuotteiden 
valmistukseen, jalostukseen ja varastointiin. 

Verottomuusjärjestelmää voisi käyttää Suo
messa vain tullihallituksen hyväksymä valtuu
tettu varastonpitäjä. Niinikään järjestelmän pii
riin kuuluvat varastot tulisi olla tullihallituksen 
hyväksymät. Ainoastaan sanotut varastonpitä
jät voisivat ansiotoiminnassaan valmistaa, ja
lostaa, varastoida ja vastaanottaa verottomia 
tuotteita sanotuissa varastoissa. Käytännössä 
valtuutettuina varastonpitäjinä tulisivat toimi
maan veronalaisten tuotteiden kotimaiset val
mistajat, joista jo nyt polttoaineiden ja alkoho
lijuomien valmistajilla on vastaavanlaiset va
rastoluvat käytössä. 

Milloin Suomeen tuodaan toisesta EY:n jä
senmaasta veronalaisia tuotteita verotta, voisi 
niitä täällä vastaanottaa valtuutetun varaston
pitäjän lisäksi rekisteröity tai rekisteröimätön 
elinkeinonharjoittaja, joka vastaisi nykyistä 
maahantuojaa. Kumpikaan ei saisi pitää varas
tossaan verottomia tuotteita. 

Sen, joka harjoittaisi Suomeen kaukomyyn
tiä, olisi täällä asetettava veroedustaja, joka 
vastaisi veroista. 

Liittymissopimuksessa Suomi on saanut oi
keuden poiketa yleisestä sisämarkkinaperiaat
teesta ja saa verottaa toisesta jäsenvaltiosta 
verollisina hankittuja matkustajatuomisia siltä 
osin, kuin niiden määrät ylittävät liittymissopi
muksessa luetellut määrät. Poikkeus on voi
massa ainakin vuoden 1996 loppuun. Se on 
kytketty Tanskan saamaan vastaavanlaiseen 
poikkeukseen. Koska EY:ssä ei ole matkusta
jien EY -alueen ulkopuolelta tuoma11e olue11e 
määrä11isiä rajoituksia, Suomi on saanut oikeu
den varmistaa, että tuonti kysymyksessä olevis
ta maista ei ole suotuisampaa kuin vastaava 
tuonti jäsenmaista. 

Sen, joka tuo Suomeen enemmän kuin edellä 
on säädetty verottomaksi tuonniksi täällä, tulee 
tehdä tulliviranomaisille asianmukainen veroil
moitus. Mikäli ede11ä mainitunlaisia tuotteita 
pidetään tää1lä hallussa kaupallisessa tarkoi
tuksessa, joutuu hallussapitäjä verovelvollisena 
suorittamaan asianmukaiset verot mahdollisine 
veronkorotuksineen. Verosaamisten turvaami
seksi tuotteet, joista ei ole maksettu asianmu
kaisia veroja, voidaan ottaa tulliviranomaisten 
haltuun. 

Tuotteet ovat veronalaisia, kun ne valmiste
taan EY:n alueella ja kun ne luovutetaan 
kulutukseen Suomessa tai kun ne tuodaan 
Suomeen EY:n alueen ulkopuolelta. Nykyisten 
säännösten mukaan verokynnys on silloin, kun 
tuote viedään valmistuspaikalta. Tämän seura
uksena varastohävikkejä ei nyt ole verotettu. 
Kun esityksen mukaan veronalaisuus alkaisi 
heti, kun tuotteet on valmistettu, siitä seuraisi, 
että varastoissa havaitut hävikit olisi verotetta
va. Jos varastosta varastettaisiin tuotteita, olisi 
puuttuvat määrät siten verotettava. Tuotteen 
laadusta johtuvat normaalit hävikit voitaisiin 
kuitenkin jättää verottamatta. 

Esityksen mukaan kotimaan valmistajien eli 
käytännössä valtuutettujen varastonpitäjien 
asemaan ei ole tarkoitus tehdä muita kuin 
sisämarkkinakaupasta aiheutuvia muutoksia. 
Veroilmoituksen antamista ja veronmaksua 
koskevat säännökset säilyisivät ennallaan. Sa
moja säännöksiä olisi sovellettava valtuutetun 
varastonpitäjän EY:n jäsenmaista tuotaviin 
tuotteisiin nähden, minkä vuoksi kotimaan 
valmisteverotusta koskevat säännökset on laa
jennettava koskemaan myös EY :n alueella tuo
tettuja tuotteita. Milloin muu kuin valtuutettu 
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varastonpitäjä ottaa vastaan EY -alueelta tuo
tuja tuotteita, veroilmoituksen antamista ja 
veronmaksua koskevat säännökset riippuvat 
siitä, onko vastaanottajalla rekisteröidyn vai 
rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan ase
ma. 

Rekisteröityyn elinkeinonharjoittajaan, joka 
käytännössä on jatkuvaa liiketoimintaa harjoit
tava yritys, sovelletaan samoja veroilmoituksen 
antamista ja veronmaksamista koskevia sään
nöksiä kuin valtuutettuun varastossapitäjään. 
Sen sijaan rekisteröimätön elinkeinonharjoitta
ja, joka käytännössä vain tilapäisesti tuo maa
han EY-alueelta tuotteita, joutuu tekemään 
veroilmoituksen ja maksamaan veronsa kolmen 
arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottami
sesta. 

EY:n valmisteverojärjestelmä kattaa pää
sääntöisesti vain sisämarkkinakauppaa koske
vat säännökset. Valmisteveronalaisiksi katso
taan kuitenkin myös tuotteet, jotka tuodaan 
EY:n ulkopuolelta. Järjestelmädirektiivi ei si
sällä kuitenkaan menettelyjä koskevia säännök
siä tuotteiden tuonnista kolmansista maista. 
Milloin tällaisiin tuotteisiin sovelletaan muuta 
yhteisön tullimenettelyä kuin vapaaseen liikkee
seen luovuttamista tai milloin tuotteet ovat 
vapaa-alueella tai vapaavarastossa, ne ovat 
väliaikaisesti valmisteverottomia. EY:n ulko
puolelta tuotujen tuotteiden verottamisesta jä
senmaat voivat itse määrätä. 

Esityksen mukaan valmistevero EY:n ulko
puolelta tuotavasta tavarasta kannettaisiin 
täällä myös sen mukaan, onko tavaran vas
taanottajalla valtuutetun varastossapitäjän, re
kisteröidyn tai rekisteröimättömän elinkeinon
harjoittajan asema. Milloin tuojana olisi val
tuutettu varastonpitäjä, tämä voisi siirtää tuot
teet suoraan verottomaan varastoansa edellyt
täen, että siirtyminen rajalta varastoon tapah
tuisi tullin valvonnassa. Rekisteröidyn tai 
rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan tuo
dessa tuotteita EY:n ulkopuolelta, vero mää
räytyisi niinikään samalla tavalla kuin sisä
markkinakaupassa. Kun tällä hetkellä näissä 
tapauksissa valmisteverotus on toimitettu aina 
tulliverotuksena eli samalla tullausilmoituksella 
kuin tullin ja arvonlisäveron kantaminen, eh
dotuksen mukaan valmisteverotuksen toimitta
minen erkaantuisi EY:n direktiivien mukaisesti 
tällöin kokonaan tulliverotuksesta. Ainoastaan 
milloin tullilaissa tarkoitettu käteisasiakas on 
samalla valmisteverotuksessa tarkoitettu rekis
teröimätön elinkeinonharjoittaja, valmisteverot 

kannettaisiin tullauspäätöksellä ja tullia koske
vien menettelysäännösten mukaisesti. 

Tällä hetkellä kaikissa valmisteverolaeissa on 
vapautussäännöksenä viittaus vastaavaan tulli
verolain säännökseen. Käytännössä milloin ta
vara on tulliton, se on myös valmisteveroton. 
Kun EY:n valmisteverotusjärjestelmä on erilli
nen järjestelmänsä, ei ole enää mahdollista 
tehdä vastaavanlaisia yleisiä viittaussäännök
siä. Kussakin EY:n direktiivissä on erikseen 
lueteltu vapautusperusteet Tämän vuoksi kaik
ki verottomuutta koskevat säännökset luetel
laan joko kaikkia valmisteveroja koskevassa 
valmisteverotuslaissa tai erikseen asianomaises
sa valmisteverolaissa. 

Veronmaksun turvaamiseksi ja väärinkäytös
ten ehkäisemiseksi valmisteverojärjestelmään 
liitettäisiin vakuusjärjestelmä. Nykyisin vero
velvollisilta ei vaadita mitään vakuuksia. EY:s
sä käytössä olevan menettelyn kaltainen va
kuusmenettely on tullilaitoksella tosin käytössä 
jo tällä hetkellä silloin, kun tuoja tai huolinta
liike hakee rekisteröidyn asiakkaan asemaa. 
Vaadittavan vakuuden suuruudesta ja muista 
ehdoista päättäisi tullihallitus tai yksittäisiä 
siirtoja koskevissa asioissa asianomainen piiri
tullikamari. Vakuuksia vahvistettaessa otetaan 
huomioon yrityksen vakavaraisuus sekä luotet
tavuus. Niinikään tarvittaessa voidaan ottaa 
huomioon myös yrityksen muut tullille anta
mat vakuudet. 

Siirrettäessä sisämarkkinakaupassa har
monoitavien valmisteverojen alaisia tuotteita 
verotta Suomen ja EY:n jäsenvaltioiden välillä 
tuotteet on varustettava valvonnallisista syistä 
hallinnollisella tai kaupallisella saateasiakirjal
la. Milloin saateasiakirjaa ei ole tänne palau
tettu kuitattuna säädetyssä ajassa, kannetaan 
lähettäjäitä asianmukaiset verot. Suomessa ta
pahtuvien verottomien siirtojen tosittamisessa 
voidaan käyttää myös muuta asiakirjaa. Saa
teasiakirjan käyttämistä vaaditaan myös silloin, 
jos tuote on täällä jo luovutettu kulutukseen ja 
se viedään toiseen jäsenmaahan, jos täällä 
maksetut verot halutaan palautettavaksi. Pa
lautuksen edellytyksenä on, että hakijalla on 
esitettävänä asianmukainen saateasiakirjan 
kuittauskappale. 

Saateasiakirjan käyttäminen liittyy vain sisä
markkinakaupan harmoinoitavien valmisteve
rojen valvontajärjestelmään. Siirrettäessä kan
sallisen valmisteveron alaisia tuotteita saate
asiakirjaa ei voida käyttää, vaan siirrot tulee 
osoittaa muutoin luotettavalla tavalla. 
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Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomais
ten tietojenvaihtoa välillisen verotuksen alalla 
koskevan direktiivin samoin kuin tiettyjen val
misteverojen perintää koskevan direktiivin täy
täntöönpanoa koskevat säännökset annetaan 
erikseen erillisellä hallituksen esityksellä. 

5.2. Laki tupakkaverosta 

EY:ssä tupakkavalmisteiden verotusperiaat
teet vastaavat pääpiirteittäin Suomessa sovel
lettavaa verotusta. Veropohjaa ehdotetaan kui
tenkin laajennettavaksi EY:n direktiivien mu
kaiseksi siten, että muusta kuin tupakkakasvis
ta valmistetut tuotteet tulisivat myös veronalai
siksi. Laissa määriteltäisiin EY:n direktiivien 
mukaisesti yksityiskohtaisesti eri tupakkaval
misteet. Sikarisavukkeet lueteltaisiin tällöin sa
vukkeiksi. 

Suomessa tupakkavalmisteiden verot ovat 
EY:n edellyttämällä vähimmäisverotasolla, lu
kuun ottamatta savukkeiden veroa. Suomessa 
kysytyimmän savukkeen vähittäismyyntihinnan 
perusteella laskettuna veroprosentti on vain 
55,29. Savukkeiden verotaso EY:ssä pitäisi olla 
57 prosenttia kysytyimmän hintaluokan vähit
täismyyntihinnasta. Tämän johdosta ehdote
taan savukkeiden veron nostamista siten, että 
yksikköveron määrää korotettaisiin 50 markas
ta 75 markkaan 1 000 kappaleella. Voimassa 
olevien vähittäismyyntihintojen mukaan laski
en veroprosentti nousisi tällöin 57,9:ään. Mil
loin savukkeiden vähittäismyyntihintoja koro
tetaan, olisi viranomaisten seurattava, ettei 57 
prosentin tasoa aliteta. Erityisesti seurantaa 
olisi suoritettava, jos inflaatio kiihtyy. 

Nykyisessä tupakkaverolaissa on säädetty eri 
tupakkatuotteiden perusveron määrät. Lisäve
romääristä laissa on säädetty ainoastaan enim
mäisveromäärät. Sanottujen enimmäisverojen 
puitteissa valtioneuvostolla on oikeus määrätä 
lisäverosta. Veron määrää koskeva asia on 
kuitenkin sellainen, että siitä pitäisi päättää 
eduskunnassa, minkä. vuoksi ehdotetaan, että 
laissa säädettäisiin savukkeiden arvoperusteisen 
ja yksikköperusteisen veron määrät ja muiden 
tupakkatuotteiden arvoperusteiset verot, jotka 
sisältäisivät nykyiset perusveron ja lisäveron 
määrät. Valtioneuvostolla olisi kuitenkin mah
dollisuus muuttaa veron määriä, milloin edus
kunnalle on annettu esitys tupakkaverolain 
muuttamisesta. Esitys vastaisi muissa valmiste-

verolaeissa olevaa vastaavansisällöistä säännös
tä, joka on puuttunut tupakkaverolaista. 

Savukkeista on tällä hetkellä suoritettava 
lisäveroa, jonka määrän on oltava vähintään 
462 markkaa 1000 kappaleelta vähennettynä 
perusveron määrällä. Milloin savukkeiden vä
hittäismyyntihintaa muutetaan, tulisi sanottua 
vähimmäisveromäärää vastaavasti muuttaa. 
EY :ssä halpamyynnin estämiseksi säädetty vas
taavanlainen minimiverosäännös on kytketty 
hintoihin siten, että minimivero on 90 prosent
tia kysytyimmän savukkeen verosta. Suomessa 
voimassa oleva kiinteä lisäveron vähimmäisve
ro käytännössä vastaa 90 prosenttia kysytyim
män savukkeen tupakkaverosta. Hallinnoinnin 
yksinkertaistamiseksi ehdotetaan, että savuk
keista olisi suoritettava tupakkaveroa vähin
tään 90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan 
savukkeen tupakkaverosta. Vastaavaa säännös
tä sovellettaisiin myös savuketupakkaan. Jotta 
verotus ei tällöin muodostuisi kohtuuttoman 
korkeaksi, asetettaisiin näissä tapauksissa myös 
enimmäisveromäärä direktiivin mukaisesti. 

Sikarien, piipputupakan ja savuketupakan 
vähimmäisverotasot ovat EY:ssä alhaisemmat 
kuin Suomessa, minkä vuoksi ED-jäsenyyden 
vuoksi näihin veromääriin ei olisi tarvetta 
puuttua. Sikareiden vero on kansainvälisesti 
tarkasteltuna kuitenkin varsin korkea suhteessa 
savukkeiden verotasoon. Verotuskäytännössä 
sikarien prosentuaalinen vero on yleensä noin 
puolet tai jopa alle puolet savukkeiden prosen
tuaalisesta verosta. Tupakkaverotoimikunta on 
jo mietinnössään 14.7.1991 esittänyt sikareiden 
veron alentamista 30,60 prosentista 20 prosent
tiin (komiteamietintö 2511991 ). Sanottu esitys 
ehdotetaan nyt saateltavaksi voimaan. Prosen
tuaalisen veron muutoksesta huolimatta sikari
en yksikköhinta tupakkamäärää kohti lasket
tuna säilyisi muiden tuotteiden hintaa kor
keampana. 

Piippu- ja savuketupakan veromäärä on tällä 
hetkellä 44 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. 
Viime aikoina piippu- ja savuketupakan kulu
tus on noussut, mihin on olennaisesti vaikut
tanut itsekäärittyjen savukkeiden halpa hinta. 
Vaikka piippu- ja savuketupakan veroa on 
nostettu vuonna 1992 suhteellisesti enemmän 
kuin savukkeiden verotusta, ei korotus ole ollut 
riittävä, jotta se näiden tuotteiden välillä val
litsevan ristijouston takia olisi pystynyt ehkäi
semään kulutussiirtymää savukkeista savuketu
pakkaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että piip-
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pu- ja savuketupakan verotusta nostettaisiin 48 
prosenttiin vähittäismyyntihinnasta. 

EY:ssä tupakkaveron kohteena eivät ole 
nuuska ja purutupakka eikä savukepaperi. Pu
runuuskan käyttö on EY:ssä kokonaan kiellet
ty, kun taas purutupakan eli mällin ja ne
nänuuskan käyttö on sallittua. Suomessa 1 
päivänä maaliskuuta 1995 voimaantulevan toi
menpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi anne
tun lain muuttamiseksi annetun lain (765/94) 
5 §:n mukaan suussa käytettävää lain 2 §:n 3 a 
kohdassa tarkoitettua tupakkaa ei saa elinkei
notoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa. 
Nuuskan valmistus ja maahantuonti on Suo
messa kohdistunut lähes kokonaan uudessa 
laissa kiellettyyn suunuuskaan. Sallitun nuus
kan käytön osuus on täällä marginaalisen 
pieni. Sitä ei olisi syytä verottaa, varsinkin kun 
sen verottaminen aiheuttaisi huomattavia hal
linnollisia ja valvonnallisia ongelmia eikä sillä 
olisi valtiontaloudellista merkitystä. Koska laki 
kuitenkin tulee voimaan vasta maaliskuun 1995 
alussa, esitetään, että nuuskaa ja purutupakkaa 
verotettaisiin kansallisesti siihen saakka. 

Savukepaperin verottamista ehdotetaan jat
kettavaksi kansallisella tasolla. Savukepaperin 
verottamiseen ja valvontaan sekä muutoinkin 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä valmistevero
tuslaissa on säädetty. 

Tupakkaverosta annetun lain 15 §:n 1 mo
mentin mukaan tupakkatuotteista ei saa periä 
korkeampaa hintaa kuin mistä tupakkavero on 
suoritettu. Myytäessä tupakkatuotteita majoi
tus- ja ravitsemisliikkeissä tapahtuvan tarjoilun 
yhteydessä saadaan edellä sanotusta poiketen 
hintalipukkeeseen merkittyä vähittäismyynti
hintaa korottaa kohtuullisella määrällä. Koh
tuullisen määrän käsitettä ei ole laissa määri
telty tarkemmin, eikä tupakkatuotteiden hinta
valvonnan lakattua millään viranomaisella ole 
ollut valtuutusta siitä määrätä. Lisäksi puheena 
olevan lainkohdan soveltamisessa on ilmennyt 
epätietoisuutta siitä, voidaanko vähittäismyyn
tihintaa korottaa majoitusliikkeen itsepalvelu
ravintoloissa, kioskeissa ja automaateissa. Tu
pakkatuotteiden hintoja ei ole voitu korottaa 
lainkaan henkilöstöravintoloissa ja työpaikka
ravintoloissa eikä oppilaitosten, oppilasyhdis
tysten ja sotilaskotien ruokaJoissa eikä kioskeil
la, jotka varsinkin kesäaikana muistuttavat 
palveluiltaan asetuksessa tarkoitettuja ravitse
misliikkeitä. 

Tilanne on aiheuttanut käytännössä jatku-
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vasti tulkintavaikeuksia. Koska käytännössä 
mitään sanktiota mahdollisesta rikkomuksesta 
ei ole voitu langettaa säännösten puuttumisen 
vuoksi, ehdotetaan, että vastaavansisältöistä 
säännöstä ei otettaisi uuteen lakiin. 

Muilta osin tupakkaverolakiin tehtävät muu
tokset ovat varsin teknisiä ja johtuvat EY :n 
sisämarkkinoihin sopeuttamisesta. 

5.3. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 

Suomessa alkoholijuomien verotus on uudis
tettu 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetulla 
lailla alkoholijuomaverosta (532/94). Jo tällöin 
lakia säädettäessä on pyritty ottamaan huo
mioon mahdollisimman paljon EY:n direktiivi
en mukanaan tuomia muutoksia, minkä vuoksi 
tässä yhteydessä ei enää ole tarvetta suuriin 
muutoksiin. Verorakenne noudattaa pääosin 
voimassa olevaa lakia. Lain piiriin kuuluisivat 
olut, viini, välituotteet sekä etyylialkoholi, jot
ka määriteltäisiin EY:n direktiivin edellyttä
mällä tavalla. Kuitenkin joitakin muutoksia 
olisi tehtävä EY -sopeutuksen vuoksi. 

Kun Suomessa oluen ja alkoholijuomien 
verotus aikaisemmin perustui pääasiallisesti 
tuotteen vähittäismyyntihintaan, määrätään ve
ro voimassa olevan lain mukaan kaikille muille 
juomille paitsi viineille tuotteen sisältämän 
puhtaan alkoholipitoisuuden mukaisesti. Vii
nien vero määrätään kolmen eri veroluokan 
mukaisesti, jotka puolestaan määräytyvät alko
holipitoisuuden perusteella. 

Tällä hetkellä tuoteryhmiin 31 ja 32 kuuluvat 
kaikki muut alkoholijuomat paitsi oluet ja 
viinit. EY:ssä sanottuihin tuoteryhmiin kuulu
vista tuotteista niin sanotut välituotteet on 
kuitenkin määritelty erikseen. Kun tällaisille 
tuotteille vero tulee määrätä niiden paljouden 
mukaisesti eikä niiden sisältämän etyylialkoho
lipitoisuuden mukaisesti, kuten meillä on tällä 
hetkellä, ehdotetaan lakiin tehtäväksi rakenne
direktiivin vaatima muutos. Nyt esitetyt vero
määrät 30 ja 50 markkaa litralta vastaisivat 
keskimäärin sanottujen tuotteiden nyt voimas
sa olevia veroja. Alhaisemman veroluokan vero 
vastaa lisäksi EY:ssä sallittua enintään 40 
prosentin alennettua veroa normaalista vero
määrästä ja se ylittää viinien kansallisen veron, 
kuten direktiivi edellyttää. 

Etyylialkoholille voidaan vahvistaa pääsään
töisesti vain yksi vero. Tämän vuoksi meillä nyt 
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olevat tuoteryhmät 31 ja 32 tulee yhdistää. 
Tuoteryhmälle esitetty vero, 3,00 markkaa jo
kaiselta senttilitralta etyylialkoholia, vastaisi 
keskimäärin nykyistä veromäärää, kun nykyi
sestä tuoteryhmästä 31 osa on katsottava lie
vemmin verotetuksi välituotteeksi. Nimikkee
seen 2208 kuuluville tuotteille, joiden alkoholi
pitoisuus on enintään 10 tilavuusprosenttia, 
voidaan kuitenkin säätää alennettuja vero
tasoja, minkä vuoksi ehdotetaan, että sanotun
laisille tuotteille säädettäisiin kaksi eri verota
soa siten, että niiden veromäärät vastaisisivat 
tuotteiden tämänhetkisiä veroja. 

Väkiviina sinällään ei tällä hetkellä kuulu 
alkoholijuoma verolain piiriin. EY -sopeutuksen 
vuoksi se tulisi veronalaiseksi. Veropohja laa
jenisi tältä osin kuten myös eräillä alkoholival
misteilla. Kun kuitenkin sellaiset tuotteet, jotka 
denaturoidaan, voidaan säätää kokonaan ve
rosta vapaiksi, ehdotetaan hallinnon yksinker
taistamisen vuoksi, että nämä tuotteet jätettäi
siin kokonaan lain soveltamisalan ulkopuolelle. 
Sovellettavien vapautussäännösten vuoksi vero
pohjan laajentumisen merkitys olisi käytännös
sä varsin vähäinen. 

Alle 2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältä
vät juomat eivät tällä hetkellä kuulu lainkaan 
alkoholijuomaverolain piiriin, vaan niitä vero
tetaan virvoitusjuomaverosta annetun lain mu
kaisesti. Yhdenmukaisesti EY :n direktiivien 
kanssa ehdotetaan harmonoitavan alkoholi
juomaverolain veropohjan laajentamista myös 
näihin tuotteisiin. Kaikille sanotuille tuotteille 
voidaan kuitenkin määrätä yleistä verotasoa 
alhaisempi veromäärä. Veromääräksi ehdote
taan joko tuotteen nykyistä juoman paljouteen 
perustuvaa virvoitusjuomaveroa (viini) tai sitä 
vastaavaa keskimääräiseen alkoholipitoisuu
teen perustuvaa veroa (muun muassa olut), 
joten muutos ei käytännössä nostaisi kysymyk
sessä olevien tuotteiden veroja. 

Nykyisessä alkoholijuomaverolaissa olevat 
verovapautta koskevat säännökset säilyisivät 
pääosin ennallaan. Kuitenkin osa sanotuista 
säännöksistä sisältyisi valmisteverotuslakiin. 
Näitä olisivat lähinnä tuotteiden siirtoon liitty
vät verottomuussäännökset Muut verotto
muussäännökset liittyvät alkoholilaissa tarkoi
tettuun erityismyyntiin tai laadunvalvontaan, 
jota sosiaali- ja terveysministeriön alainen tuo
tevalvontakeskus valvoo. 

Liittymissopimuksessa Suomi on saanut oi
keuden rajoittaa matkustajien EY:n jäsenmais
ta mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän 

siten, että ylimenevältä osalta toimitetaan 
asianmukainen verotus. Ylimenevältä osalta 
valmistevero ehdotetaan kannettavaksi samoil
la perusteilla kuin kaupallisessa myynnissä, 
minkä vuoksi veromäärässä ei enää voitaisi 
ottaa huomioon tullin eikä arvonlisäveron 
määrää. Laissa annettaisiin valtuus asetuksella 
säätää juomalajikohtaisesti tuotteiden keski
määräiset verot. 

Voimassa olevassa alkoholijuomaverolaissa 
on säännökset niin sanotuille Verottomille va
rastoille. EY:ssä kaikki veronalaiset tuotteet 
siirtyvät sanotun järjestelmän alaisuudessa. 
Tältä osin menettelyt on jo yhdenmukaistettu 
EY:n järjestelmien kanssa eikä tässä yhteydessä 
ole tarkoitus muuttaa 1 päivänä kesäkuuta 
1994 voimaan tullutta tilannetta. Aineellisesta 
laista poistetaan kuitenkin kaikki menettelyä 
koskevat säännökset, koska niistä säädetään 
erikseen valmis teverotuslaissa. 

5.4. Laki nestemäisten polttoaineiden 
valmisteverosta 

Suomen voimassa olevan polttoaineverolain 
veropohja vastaa pääosin EY:n rakennedirek
tiivin veropohjaa. Verotuksen piirissä ovat si
ten moottoribensiini, dieselöljy sekä kevyt ja 
raskas polttoöljy. Eri polttoaineet on Suomessa 
määritelty vähemmän kattavasti kuin EY :n 
direktiivissä. EY:ssä veroja kannetaan kaikista 
polttomoottoreissa käytettävistä tuotteista sekä 
kaikista lämmitykseen käytettävistä mineraa
liöljyistä sekä hiilivedyistä eräitä poikkeuksia 
lukuun ottamatta. 

Verotuksen rakennetta ehdotetaan muutetta
vaksi rakennedirektiivin vaatimusten mukaan. 
Mineraaliöljyiksi esitetään määriteltäväksi sa
notun direktiivin muutosehdotuksessa tarkoite
tut eli sellaiset tuotteet, joiden siirtämisessä 
jäsenvaltioiden välillä on noudatettava valmis
teverotuslain yleisiä säännöksiä kuten esimer
kiksi saateasiakirjan käyttöä. Nestemäisiksi 
peittoaineiksi määriteltäisiin verotaulukossa 
tarkoitetut tuotteet eli moottoribensiini, diesel
öljy sekä kevyt ja raskas polttoöljy. 

Rakennedirektiivin mukaisesti veronalaisiksi 
ehdotetaan säädettäväksi nestemäisten poltto
aineiden lisäksi kaikki sellaiset mineraaliöljyt ja 
kaikki muutkin tuotteet, joita käytetään moot
toripolttoaineina. Niinikään veronalaisiksi sää
dettäisiin lämmitykseen käytettävät mineraa
liöljyt ja hiilivedyt, lukuun ottamatta maakaa-
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sua, kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta, ligniittiä, 
muuta hiilivetyä raaka-ainemuodossa, maaöljy
koksia, -bitumia tai öljynjalostuksen pohja
tuotetta. 

Koska kaikille verotaulukossa mainitsemat
tomillekin tuotteille olisi määriteltävä niiden 
käyttötarkoituksen mukaan määräytyvä vero, 
ehdotetaan, että verotaulukossa luetellut tuot
teet määriteltäisiin laissa erikseen. Määritelmät 
vastaisisivat asiallisesti rakennedirektiivissä ole
via määrittelyjä. 

Moottoribensiiniksi katsottaisiin kaikki sel
laiset polttoaineet, jotka luovutetaan käytettä
väksi pohtoaineeksi ottomoottoreissa. Polttoai
neita, jotka tulisivat verotetuiksi moottoripolt
toaineina ja joita aikaisemmin ei ole verotettu, 
olisivat muun muassa moottoripetroli, kaasu
tinsprii, mahdolliset erikoispolttoaineet sekä 
erilaiset biopolttoaineet Biopolttoaineita on 
Suomessa toistaiseksi ajoneuvoissa käytetty lä
hinnä apuaineina, jonka mukaan niitä on 
verotettu. 

Ajoneuvoissa olevien ottomoottoreiden käyt
tämästä moottoripetrolista vero olisi suoritet
tava kuten moottoribensiinistä direktiivin mu
kaisesti. Nykyisin eräät moottoripetrolia käyt
tävät ajoneuvot on moottoriajoneuvoverolaissa 
(722/66) säädetty lisäverosta vapaiksi. Sanottua 
lisäverosäännöstä olisi tarkistettava erikseen 
annettavana esityksellä. Muutos koskisi vähäis
tä määrää ajoneuvoja. 

Tavanomaisen dieselöljyn lisäksi dieselmoot
toreissa käytettävät polttoaineet, jotka luovu
tetaan käytettäviksi dieselmoottoreiden poHto
aineeksi, olisivat esityksen mukaan dieselöljyä, 
ja vero määräytyisi myös sen mukaisesti. Sel
laiseen moottorikäyttöön, jota ei koske moot
toriajoneuvoverolaissa säädetty lisäveron suo
rittamisvelvollisuus, saataisiin kuitenkin edel
leen luovuttaa kevyttä polttoöljyä. Tämä kos
kisi muun muassa traktoreissa, työkoneissa, 
veneissä ja aluksissa käytettävää polttoainetta. 

Edellä olevissa tapauksissa valtuutettu varas
tonpitäjä tai rekisteröity elinkeinonharjoittaja 
tai muu valmisteverotuslaissa tarkoitettu vero
velvollinen olisi velvollinen maksamaan asian
omaisen veron luovuttaessaan kulutukseen 
polttomoottoreissa käytettäväksi tarkoitettua 
polttoainetta. Tunnistettavaksi tehtyä polttoai
netta ei saisi luovuttaa dieselöljynä käytettä
väksi ajoneuvojen polttomoottoreissa. Jos vää
rinkäytöksiä esiintyisi, sovellettaisiin valmiste
verotuslain oikaisu- ja jälkiverotussäännöksiä. 

Milloin ajoneuvoa kuitenkin käytetään sel-

laisella polttoaineena, josta veroa ei ole mak
settu moottoribensiinille tai dieselöljylle säädet
tyjen veromäärien mukaisesti, tästä olisi vas
tuussa ajoneuvon käyttäjä eikä polttoainevero
tuksessa verovelvollinen valmistaja tai varas
tossapitäjä. Käyttäjä olisi velvollinen suoritta
maan moottoriajoneuvoveron lisäveron moot
toriajoneuvoverolaissa säädettyjen perusteiden 
mukaisesti. Nyt esitettävät säännökset eivät 
siten aiheuttaisi muutoksia polttoaineen käyt
täjän ja polttoaineverotuksessa verovelvollisen 
vastuuseen eivätkä moottoriajoneuvoverolain 
lisäveroa koskeviin säännöksiin. 

Kevyellä polttoöljyllä ehdotetaan tarkoitetta
van tunnistettavaksi tehtyä dieselöljyä. Sen 
lisäksi kevyeksi polttoöljyksi katsotaan kaikki 
muukin nestemäinen polttoaine, joka luovute
taan käytettäväksi lämmitykseen ja joka on 
tehty tunnistettavaksi. 

Nimikkeeseen 2710 kuuluva raskas polttoöl
jy esitetään määriteltäväksi sen hiilivetyjen tis
lausalueen mukaisesti. Raskaaksi polttoöljyksi 
katsottaisiin myös muut mineraaliöljyt ja hiili
vedyt, jotka käytetään lämmitykseen, elleivät 
ne ole kevyttä polttoöljyä tai niitä ole erikseen 
suljettu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Läm
mityksellä tässä laissa tarkoitetaan lämmön 
tuottamista mineraaliöljyjä tai hiilivetyjä polt
tamalla. 

Veronalaisiksi tulisivat EY-sopeutuksen 
vuoksi verotaulukossa tarkoitettujen polttoai
neiden lisäksi kaikki muut lämmitykseen käy
tettäväksi tarkoitetut, myytävät tai käytettävät 
mineraaliöljyt sekä hiilivedyt, lukuun ottamatta 
maakaasua, kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta lig
niittiä tai muuta hiilivetyä raaka-ainemuodos
sa, maaöljykoksia, - bitumia ja öljynjalostuk
sen pohjatuotetta. Veronalaisten tuotteiden 
määrä periaatteessa voisi lisääntyä nykyisestä. 
Verotettaviksi tuotteiksi tulisi muun muassa 
lämmityspolttoaineena käytettävä valopetroli. 
Milloin teollisuus käyttää lämmitykseen proses
sissa syntyviä, hiilivedyiksi katsottavia tuottei
ta, ne olisi verotettava omana käyttönä. Hiili
vedyiksi olisi katsottava erilaiset hiilivetyseok
set. 

Terästeollisuudessa käytettävät masuunikaa
su, kaksikaasu sekä konverttikaasu jäisivät 
kuitenkin verotuksen ulkopuolelle, koska sano
tut tuotteet eivät ole hiilivetyjä. Edelleen teol
lisuudessa käytettävä mustalipeä jäisi verotuk
sen ulkopuolelle. Veropohjan laajentaminen ei 
käytännössä muuttaisi nykyistä käytäntöä mer
kittävästi. 
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Useat jäsenmaat ovat saaneet vapautuksen 
neuvoston päätöksellä valmisteverosta, kun hii
livetyjen jätekaasuja käytetään lämmityspoltto
aineena tai kun jäsenmaassa ennen sisämarkki
noiden alkamista on sovellettu verottomuutta. 
Suomella olisi mahdollisuus hakea vastaavan
laista poikkeusta verotukseen, mikäli se olisi 
tarpeellista. 

Niitä mineraaliöljyjä, joiden osalta Suomi on 
saanut liittymissopimuksessa poikkeuksen eli 
metaania ja nestekaasua ei esitetä verotettavak
si. Kuitenkin ne ovat sellaisia mineraaliöljyjä, 
jotka kuuluvat yhtenäisen valmisteverotusjär
jestelmän piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että 
tuotteiden siirroissa jäsenvaltioiden välillä on 
noudatettava valmisteverotuslain säännöksiä. 

EY:n verodirektiivissä on määritelty kullekin 
tuotteelle vähimmäisverotaso, jota kunkin jä
senvaltion on noudatettava. Kullekin tuotteelle 
on lisäksi vahvistettu vain yksi verotaso. Jos 
jonkin polttoaineen verotusta haluttaisiin por
rastaa, tulisi sitä varten pyytää komissiolta 
erikseen lupa. Suomi on saanut liittymissopi
muksessa oikeuden porrastaa reformuloidun 
lyijyllisen ja lyijyttömän moottoribensiinin sekä 
vähärikkisen dieselöljyn veron, edellyttäen, että 
alennettu vero ei saa olla säädettyjä vähim
mäisveroja alhaisempi. Vuonna 1993 käyttöön 
otettua liikennepolttonesteiden ympäristöpoliit
tisin perustein tehtyä tuoteryhmäjaottelua voi
daan näin ollen jatkaa. 

Direktiiveissä on tarkkaan määritelty, mitkä 
polttoaineet ovat verollisia ja mitkä verotto
mia. Mikäli jossakin jäsenmaassa sovellettaisiin 
muista jäsenmaista poikkeavia verovapautuk
sia, siitä saattaisi seurata kilpailun vääristymiä. 
Osa vapautuksista on pakollisia ja osa sellaisia, 
että jäsenmaat voivat harkinnan mukaan so
veltaa niitä. 

EY:ssä polttoaineveron vapautussäännökset 
vastaavat pääosin Suomessa jo noudatettavia 
säännöksiä. Raaka-aine ja apuaine ovat verot
tomia rakennedirektiivin 8 artiklan 1 a- kohdan 
nojalla. Direktiivissä ei ole kuitenkaan sään
nöstä, jonka nojalla polttoaine olisi verotonta, 
milloin se käytetään välittömästi ensikäytössä 
tavaran valmistuksessa. EY:n jäsenmaiden ve
rotuksessa asiaan sovelletaan erilaisia säännök
siä siten, että viisi jäsenmaata vapauttaa sano
tun polttoaineen, viisi kantaa verot ja kahdessa 
asia ei ole ollut esillä. Koska Suomessa on 
ensikäyttö ollut verotonta tähänkin saakka, 
esitetään sanotun käytännön jatkamista. 

Rakennedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan mu-

kaisesti mineraaliöljy, joka kulutetaan mineraa
liöljyjä tuottavan laitoksen alueella, ei ole 
valmisteveron alaista, mikäli kulutus liittyy 
tuotantotarkoituksiin, jollaiseksi ei kuitenkaan 
lueta ajoneuvojen käyttöä. Jotta suomalainen 
teollisuus olisi tältä osin tasavertaisessa ase
massa kilpailijamaiden kanssa, esitetään raken
nedirektiivin mukaisesti, että mineraaliöljy, jo
ka käytetään öljynjalostusprosessissa mineraa
liöljyjen valmistuksessa olisi verotonta niin 
kauan, kuin toiminta tapahtuu öljynjalostuslai
toksen alueella. 

Liittymissopimuksessa Suomi on lisäksi saa
nut oikeuden vapauttaa yksityisiin huvialuksiin 
käytettävät mineraaliöljyt valmisteverosta. Sa
notun poikkeuksen mukaan huviveneet, joissa 
on dieselmoottori, voisivat edelleen käyttää 
kevyttä polttoöljyä polttoaineena. Huvivenei
den käyttämien polttoaineiden verotukseen ei 
siten esitetä miltään osin muutoksia nykyiseen 
tilanteeseen verrattuna. Alusten käyttämien 
polttoaineiden osalta ei ole tarpeen säätää 
vastaavista sanktioista, jollaisia on käytössä 
tieliikenteen osalta moottoriajoneuvoverolaissa. 

Edellä mainitun poikkeuksen nojalla Suomi 
on saanut oikeuden vapauttaa myös huvi-ilma
aluksissa käytettävän mineraaliöljyn. Kun ra
kennedirektiivin mukaan muiden kuin yksityis
ten ilma-alusten käyttämä mineraaliöljy on 
vapautettava verosta, esitetään, että lentoben
siini ja lentopetroli eivät olisi lainkaan veron 
piiriin kuuluvia tuotteita, mikä vastaisi nykyis
tä lakia. Sama esitetään koskevan myös yksi
tyisessä veneilyssä käytettävää tunnistettavaksi 
tehtyä moottoripetrolia. 

Polttoaineverotuksessa Suomessa käytetään 
jo verottomia varastoja, joten tältä osin ei 
verotukseen ole tulossa muutoksia. Sen sijaan 
luovutuksista verotlomasta varastosta tai maa
hantuonnista vero kannetaan Suomessa volyy
militroina, kun EY:ssä sovelletaan normaalilit
roja ( + l5°C). Tältä osin asianomaisia säännök
siä ehdotetaan muutettavaksi. 

Polttoaineveron kantamista perusverona ja 
lisäverona jatkettaisiin. Suomessa tällä hetkellä 
eräiden tuotteiden voimassa olevat polttoaine
veromäärät ylittävät EY:n harmonoitaville 
polttoaineille vahvistamat vähimmäisveromää
rät vain siinä tapauksessa, että sekä perus- että 
lisäveronmäärät laskettaisiin yhteen. Mikäli li
säveroa ei otettaisi tässä huomioon, ei kevyen 
ja raskaan polttoöljyn perusvero yksistään riit
täisi vähimmäisverotason saavuttamiseen. 
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Huoltovarmuusmaksu 

EY:ssa ei ole varmuusvarastointimaksua vas
taavaa veroa. Harmonoitavat tuotteet koskevat 
vain mineraaliöljyjä, alkoholia ja alkoholi
juomia sekä valmistettua tupakkaa. Näistä 
tuotteista voi erityistarkoituksiin kantaa myös 
muita välillisiä veroja, jos niiden kannossa 
noudatetaan valmisteverojen perusteen mää
räämistä, laskentaa, täytäntöönpanoa ja val
vontaa koskevia säännöksiä. Koska Suomessa 
varmuusvarastointimaksun alaiset tuotteet lu
kuun ottamatta niitä tuotteita, jotka siihen 
lisättiin vuonna 1984, vastaavat pääosin edellä 
mainittuja polttoaineita, esitetään, että var
muusvarastointimaksu, jonka nimi esitetään 
muutettavaksi huoltovarmuusmaksuksi, kan
nettaisiin samassa yhteydessä kuin varsinainen 
polttoainevero ja toistaiseksi saman lain perus
teella. Järjestely edellyttää siten nykyisen var
muusvarastointimaksusta annetun lain kumoa
mista veronkantoteknisesti soveltamiskelvotto
mana. Huoltovarmuusmaksun aineelliset sään
nökset esitetään säilytettäväksi pääosin ennal
laan. Maksu tuloutettaisiin huoltovarmuusra
hastoon. 

Niiden tuotteiden osalta, joista nykyinen 
varmuusvarastointimaksu määräytyy tullausar
von perusteella, esitetään tässä vaiheessa, että 
maksua ei enää kannettaisi. Suuri osa sanotuis
ta tuotteista tulee EY:n alueelta, jolloin min
käänlaista rajakontrollia ei ole olemassa eikä 
näille tuotteille voida vahvistaa tullausarvoa. 
Jotta huoltovarmuuden ylläpidon aiheuttamien 
kustannusten nykyistä tasapuolisempi jakautu
minen elinkeinoelämän eri sektoreille voidaan 
jatkossa varmistaa, maksupohjan laajentami
nen nyt esitetystä on perusteltua. Samalla 
huoltovarmuusmaksusta tulisi myöhemmässä 
vaiheessa antaa kokonaan oma lakinsa. Huol
tovarmuusmaksua ei niin ikään esitetä tässä 
vaiheessa kannettavaksi tullitariffin nimikkee
seen 27.04 kuuluvasta kivihiilestä tai ruskohii
lestä valmistetusta kaksista tai puolikoksista, 
koska sanotut tuotteet eivät muutoin ole polt
toaineverotuksen piirissä. 

5.5. Laki eräiden energialähteiden 
valmisteverosta 

EY:ssä valmisteverojärjestelmää sovelletaan 
vain harmonoitaviin valmisteveroihin. Sen si
jaan valmisteveroja voidaan järjestelmädirektii-

vin 92112/ETY 3 artiklan mukaisesti kantaa 
myös muista tuotteista, jos nämä verot eivät 
aiheuta rajojen ylityksiin liittyviä muodolli
suuksia jäsenvaltioiden välisessä kaupassa. 
Näihin tuotteisiin ei kuitenkaan tällöin voida 
soveltaa veronkanto- ja valvontajärjestelmänä 
yhteisön valmisteverojärjestelmää, koska kan
sallista valmisteveroa kantava jäsenmaa ei voi 
velvoittaa muita jäsenmaita soveltamaan näihin 
veroihin yhteisön valmisteverojärjestelmää. 

Ympäristöperusteisten syiden vuoksi ehdote
taan, että kivihiilen, sähkön, maakaasun ja 
jyrsinpolttoturpeen verottamista edelleen jat
kettaisiin ja että veropohjaa laajennettaisiin 
palaturpeella ja raakamäntyöljyllä. Mainittujen 
energialähteiden verottamisesta esitetään an
nettavaksi oma erillinen kansallinen verolakin
sa, koska näihin tuotteisiin ei voida soveltaa 
harmonoitua nestemäisten polttoaineiden val
misteverojärjestelmää. Kivihiilen, sähkön ja 
maakaasun verottamista jatkettaisiin pääosin 
entisillä perusteilla. 

Mäntyöljy on sulfaattiteollisuuden oheis
tuote, jota syntyy Suomessa noin 160 000-
180 000 tonnia vuodessa. Tästä määrästä val
taosa käytetään kotimaisen orgaanisen kemian
teollisuuden raaka-aineena. Raakamäntyöljystä 
jalostetaan erilaisia hartsijalosteita, joita käyte
tään esimerkiksi sideaineisiin ja liimoihin. Raa
kamäntyöljy on ominaisuuksiltaan ja polttoar
voltaan raskaan polttoöljyn kaltainen tuote. 
Jatkojalostuksen sijasta sitä voidaan käyttää 
raskasta polttoöljyä korvaavana polttoaineena. 
Raskaan polttoöljyn hinnan noustessa verotuk
sen kautta, sulfaattiselluloosatehtaat eivät myy 
raakamäntyöljyä jatkojalostukseen enää pelkän 
raaka-aineen hinnalla, vaan sen hintaa korote
taan raskaan polttoöljyn veroa vastaavana 
määrällä. Tämä puolestaan heikentää koko 
mäntyöljyn jatkojalostustoimintaa. 

Puunjalostusteollisuudessa syntyvä mäntyöl
jy, joka käyttötarkoituksiltaan vastaa raskasta 
polttoöljyä, esitetään säädettäväksi veronalai
seksi, milloin sitä käytetään lämmitystarkoituk
siin. Mäntyöljyn vero olisi määrällisesti yhtä 
suuri kuin raskaalla polttoöljy1lä, mutta vero 
kohdistuisi kokonaan perusveroon, koska män
työljyn polttamisesta ei synny vastaavaa ympä
ristöhaittaa. Mäntyöljy, joka käytettäisiin raa
ka-aineena esim. kemianteollisuudessa, olisi ve
rotuksen ulkopuolella. 

Palaturve ei toistaiseksi ole ollut veronalais
ta. Nyt se esitetään otettavaksi veron piiriin, 
koska se on ympäristöominaisuuksiltaan sa-
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manlainen kuin verotuksen piirissä jo oleva 
jyrsinturve. 

Palaturpeesta alettaisiin kantaa samansuu
ruista veroa kuin jyrsinpolttoturpeelta. Samalla 
veronisen polttoturpeen alarajaa esitetään aleu
nettavaksi 50 000 megawattitunnista 25 000 
megawattituntiin vuodessa. Tällä osaltaan pa
rannetaan puun kilpailukykyä suhteessa poH
toturpeeseen niissä pienehköissä laitoksissa, 
joissa on monipolttoainekattila. 

5.6. Polttoaineiden veromäärien muutokset 
vuonna 1995 

Valtiontaloudellisten syiden vuoksi neste
mäisten polttoaineiden valmisteveron perusve
ron yleistä tasoa ehdotetaan nostettavaksi 2 

prosentilla. Korotus ei kuitenkaan koskisi die
selöljyn perusveroa, ja moottoribensiinin perus
veron korotus olisi 25 penniä litralta. 

Lisäveron määräytymisperusteet säilyisivät 
ennallaan. Veromääriä laskettaessa perustuot
teena käytettäisiin edelleen raskasta polttoöl
jyä. Sen lisäveron määrät on määritelty siten, 
että verosta 3/4 perustuu hiilipitoisuuteen ja 1/4 
energiasisältöön. Hiilipitoisuuden mukaan 
määräytyvä vero ehdotetaan korotettavaksi 
38,3 markkaan hiilidioksiditonnilta ja energia
sisällön mukaan määräytyvä vero korotetta
vaksi 3,5 markkaan megawattitunnilta. Veron 
tuotosta noin 60 prosenttia kertyisi energialäh
teiden hiilisisällön perusteella ja 40 prosenttia 
energiasisällön perusteella. Tämä ylittää selväs
ti EY:ssä ehdotetun hiilidioksidi- ja energiave
ron lähtötason. 

Lisäverot on määritelty eri tuotteille seuraavien muuntokertoimien mukaan: 

C02-osuus Energiaosuus 
kerroin C02- kerroin energia- Lisävero 

komp komp. yht. 

Moottoribensiini (p/1) 0,238 9,1 0,904 3,2 12,3 
Dieselöljy (p/1) 0,261 10,0 0,979 3,5 13,5 
Polttoöljy, kevyt (p/1) 0,266 10,2 0,990 3,5 13,7 
Polttoöljy, raskas (p/kg) 0,313 12,0 1,128 4,0 16,0 
Kivihiili (mk/tonni) 2.375 91,0 7,090 25,1 116,1 
Maakaasu (p/m3) 0,198 3,8* 1,000 1 ,8* 5,6 
Polttoturve (mk/MWh) 0,0** 1,000 3,5 3,5 
Ydinvoima (p/kWh) 0,0 0,9 0,9 
Tuontisähkö (p/kWh) 0,0 0,9 0,9 
Vesivoima (p/kWh) 0,0 0,4 0,4 

* Maakaasun vero on vuosina 1995-1997 50 prosenttia sen todellisesta määrästä. 
** Turpeesta ei peritä hiilidioksidiveroa toistaiseksi. 

C02- Energia-
komp.% komp.% 

74 26 
74 26 
74 26 
75 25 
78 22 
68 32 
0 100 
0 JOO 
0 100 
0 100 

Sähkön tuonnin ja ydinvoiman lisävero on 
määritelty seuraavasti: 

Energiaverokomponentti 3,5 markkaa mega
wattitunnilta on jaettu oletetulla hiilivoiman 
hyötysuhteella 0,38 eli 38 prosenttia, jolloin 
saadaan hiilivoimaan sisältyvä energiavero
komponentti. Komponentti on 9,2 markkaa 
megawattitunnilta. 

Lisäveroa koskevan ehdotuksen arvioidaan 
vaikuttavan energialähteiden hintaan seuraa
vasti: 

Vesivoiman vero on suoraan energiavero
osuus eli 3,5 markkaa megawattitunnilta. 

Ydinvoimalla on perusveroa 1,5 penniä ja 
tuontisähköllä 1,3 penniä kilowattitunnilta. 
Ydinvoiman kokonaisvero olisi siten 2,4 penniä 
ja sähköntuonnin 2,2 penniä kilowattitunnilta. 
Sähköntuonnin kokonaisvero on määritelty si
ten, että se vastaa Suomessa tuotetun sähkön 
keskimääräistä verosisältöä. Laskelmassa ei ole 
otettu huomioon polttoturpeen ja maakaasun 
veronalennuksia. 

%-muutos 

bensiini + 1 
dieselöljy + 2 
kevyt polttoöljy + 5 
raskas polttoöljy + 8 
hiili +19 
maakaasu 1l +12 
jyrsinturve 1) + 17 
ydinvoima + 2 
tuontisähkö + 7 
vesivoima + 2 

l) Maakaasun ja jyrsinturpeen vero alenee, mutta 
tuontihinta- ja alkutuotevähennyksen poistuminen ar
vonlisäverotuksesta nostavat hintaa. 
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Sähkön ja kaukolämmön tuotannossa käy
tettävien polttoaineiden hintoihin ehdotuksen 
arvioidaan vaikuttavan seuraavasti: 

raskas polttoöljy 
hiili 
maakaasu 
jyrsinturve 
palaturve 
puu 

hinnan muutos 
mk/MWh 

+ 6,0 
+ 6,9 
+ 7,4 
+ 6,6* 
+ 10,9* 
+ 9 tai enemmän 

* veroa perittäisiin vain, mikäli vuosikulutus olisi yli 
25 000 MWh. 

Tuontihinta- ja alkutuotevähennyksen pois
tumisen vaikutus hintaan on otettu huomioon. 

Erillisessä sähköntuotannossa (lauhdevoima 
tms.) tuotetun sähkön hintaan sisältyvät verot 
muuttuisivat seuraavasti (p/kWh): 

Tuotantotapa Nykyinen Uusi Muutos 
vero vero 

Raskas polttoöljy 2,6 4,3 1, 7 
Hiili 2,4 4,3 1,9 
Maakaasu 1,6 1,5 -0,1 
Jyrsinturve 1,1 0,9 -0,2 
Polttopuu 0,0 0,0 0,0 
Ydinvoima 2,1 2,4 0,3 
Sähkön tuonti 1,3 2,2 0,9 
Vesivoima 0,2 0,4 0,2 
Sähkö keskim. 1,3 1,9 0,6 

Esityksen kustannusvaikutus eri sektoreille 
olisi seuraava (mmk): 

(luvuissa ei ole mukana alkutuotevähennyk
sen ja tuontihintavähennyksen poistumisen 
kustannusvaikutuksia; luvuissa mukana sähkön 
perusvero) 

1994 1995 

liikenne 350 580 
teollisuus 700 980 
kotitaloudet 520 820 
palvelut ja muu kul. 330 470 
yhteensä 1900 2850 

Maakaasun tuontihintavähennyksen 
korvaaminen 

muutos 

+230 
+280 
+300 
+140 
+950 

Maakaasun maahantuonti on tällä hetkellä 
arvonlisäverotonta. Maakaasun myynnin ar
vonlisäverotuksessa maahantuoja saa tehdä yli-

määräisen laskennallisen vähennyksen, joka on 
18 prosenttia maahantuodun maakaasun ar
vosta, johon on lisätty maakaasulle kuuluvat 
ympäristöperusteiset energiaverot Tuontihinta
vähennys ja maakaasun maahantuonnin liike
vaihtoverottomuus säädettiin vuonna 1986 ole
maan voimassa vuoden 1991 loppuun, mutta 
vuonna 1989 lain voimassaoloa jatkettiin vuo
sille 1992-2001. Kesäkuun 1 päivänä voimaan 
tulleessa arvonlisäverolaissa (1501/93) tuonti
hintavähennyksen määräaikaisuus on poistettu. 
Tällöin oli tiedossa, että tuontihintavähennyk
sestä joudutaan luopumaan ED-jäsenyyden al
kaessa. 

Teollisuuden osuus maakaasun kuluttajille 
siirtyvästä tuesta on ollut noin 55 prosenttia, 
kaukolämmön ja -voiman tuotannon 35 pro
senttia sekä muu osuus 10 prosenttia. Tuonti
hintavähennyksen poistuminen nostaisi vero
tonta kuluttajahintaa 8,3 markkaa megawatti
tunnilta eli noin 15 prosenttia. 

Valtion tuki maakaasulle tuontihintavähen
nyksen muodossa on ollut vuodessa noin 220 
miljoonaa markkaa. Tuontihintavähennyksen 
poistuminen on tarkoitus kompensoida peri
mällä maakaasusta kolmen seuraavan vuoden 
ajan 50 prosenttia siitä verosta, joka sille 
verojärjestelmän perusteiden mukaan kuuluisi. 

Turpeen alkutuotevähennyksen korvaaminen 

Turpeen arvonlisäverotuksessa saama alku
tuotevähennys, noin 120 miljoonaa markkaa 
vuodessa, poistetaan arvonlisäverojärjestelmän 
uudistamisen vuoksi. Sanottu vähennys ehdo
tetaan korvattavaksi turpeen valmisteverotuk
sessa poistamalla turpeelta lisäveron hiilidiok
sidiverokomponentti vuoden 1995 alusta tois
taiseksi. Hiilidioksidiveroa ryhdyttäisiin kanta
maan jatkossa saman verran kuin kivihiilen 
vastaavaa veroa korotetaan kuitenkin niin, että 
turpeen hiilidioksidiverokomponentti olisi enin
tään 30 prosenttia kivihiilen vastaavasta veros
ta. Tällä hetkellä jyrsinpolttoturpeesta kanne
taan lisäksi energiasisältöön perustuvaa veroa, 
jonka kantamista jatkettaisiin. 

5. 7. Kansalliset valmisteverolait 

Valtiontaloudellisten ja ympäristösyiden 
vuoksi Suomessa on tarvetta kantaa valmiste
veroja myös muista kuin harmonoinnin piiriin 
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kuuluvista tuotteista. Kansallista valmisteveroa 
esitetään kannettavaksi makeisista ja virvoitus
juomista sekä edellä jo mainituista eräistä 
energialähteistä, se on kivihiilestä, turpeesta, 
maakaasusta, sähköstä ja raakamäntyöljystä. 
Niinikään savukepaperista, joka ei myöskään 
kuulu harmonoitavan valmisteverojärjestelmän 
piiriin, esitetään kannettavaksi kansallista val
misteveroa, minkä kantaminen esitetään liitet
täväksi tupakkaverolakiin. Koska alkoholi- ja 
virvoitusjuomien kertakäyttöpakkauksille ei ole 
kehitetty toistaiseksi nykyistä lisäverojärjestel
mää korvaavaa järjestelmää eikä juomapakka
uksia koskeva elinkaaritutkimus ole vielä val
mistunut, esitetään lisäveron kantamista koske
vien säännösten sisällyttämistä edelleen sanot
tuja juomia koskeviin valmisteverolakeihin. 

Kansallisten valmisteverolakien alaisten 
tuotteiden verottamisessa esitetään noudatetta
vaksi samanlaista järjestelmää, kuin har
monoiduissa valmisteveroissa, ottaen huo
mioon sen, että tuotteiden siirtoon liittyvää 
saateasiakirjan muodossa tapahtuvaa valvonta
järjestelmää ei ole mahdollista käyttää hyväksi. 

5. 7.1. Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta 

Makeisia ja virvoitusjuomia koskevat vero
lait esitetään yhdistettäväksi samaan lakiin, 
koska niitä koskevat säännökset ovat varsin 
samanlaiset. Nimikkeeseen 2009 kuuluvat eräät 
paljon sokeria sisältävät tiivisteet eivät ole 
veronalaisia. Koska lähes samanlaiset muut 
tuotteet kuuluvat verotaulukon piiriin, ehdote
taan yhdenmukaisuuden vuoksi veropohjan 
laajentamista tältä osin. Eräistä kotimaisista 
marjoista valmistetuista virvoitusjuomista ei 
kotimaisen tuotannon suojaamiseksi ole mak
settu perusveroa. Säännöstä ei esitetä otetta
vaksi uuteen lakiin lähinnä EY :n kilpailua 
koskevien säännösten vuoksi. Virvoitusjuomien 
kertakäyttöpäällysten lisäveroa koskevat sään
nökset esitetään muutettaviksi samansisältöi
siksi kuin alkoholijuomapakkauksia koskeva 
vastaava säännös. Lisäksi lakiin tehtäisiin joi
takin tarkennuksia ja teknisiä muutoksia, jotka 
johtuvat lähinnä EY -sopeutuksesta. 

5. 7.2. Laki öljyjätemaksusta annetun lain 
muuttamisesta 

Öljyjätehuollosta aiheutuvien menojen ra-

hoittamiseksi eräistä voiteluöljyistä on kannet
tu valmisteveron luonteista öljyjätemaksua. La
ki on voimassa vuoden 1996 loppuun saakka. 
Maksun kantamista jatkettaisiin ja lakiin teh
täisiin vain sellaiset tekniset korjaukset, jotka 
ovat välttämättömiä, kun rajakontrolleja ja 
valvontaa ei enää ole jäsenvaltioiden välisessä 
kaupassa. 

5. 7.3. Laki eräiden valmisteveroista annettujen 
lakien kumoamisesta 

Esityksessä ehdotetaan ravintorasva-, sokeri
ja rehujen rasva- ja valkuaisverolaki kumotta
vaksi. Ravintorasvavero vastaa sitä osaa koti
maisen öljykasvituotannon tuesta, joka lasken
nallisesti kohdistuu öljykasvien rasvaosuuteen. 

Sokeriverosta annettu laki on voimassa vuo
den 1994 loppuun. Laki liittyy sokerin tuotan
non tukemiseen. Kotimaisen juurikassokerituo
tannon tukijärjestelmällä alennetaan sokerijuu
rikkaasta saatavan raakasokerin hinta maail
manmarkkinahintatasolle. Järjestelmän periaat
teena on, että kotimaisen tuotannon tuki ra
hoitetaan sokerista kannettavalla verolla. 

Ravintorasvojen ja sokerin verottaminen voi
taisiin järjestää kansallisella valmisteverolla sa
malla tavalla kuin makeisten ja virvoitusjuo
mien verotus. 

Suomeen tuodaan kuitenkin paljon tuotteita, 
jotka sisältävät ravintorasvoja tai sokeria raa
ka-aineina tai jotka ovat luonteeltaan edellä 
mainittuja korvaavia. Tällöin myös nämä tuot
teet tulisi ottaa yhdenmukaisesti verotuksen 
piiriin. Kun toisaalta tällöin viennin osalta 
kaikkien veronalaisten tuotteiden vienti tulisi 
myös vapauttaa verosta, verotuksen valvonta 
tuonnin ja viennin osalta olisi lähes mahdoton
ta. Tuojia ja viejiä olisi lukumääräisesti erittäin 
paljon ja, koska mitään rajavalvontaa ei olisi, 
verotuksen toimittaminen lukuisten pienten 
tuojien ja viejien osalta ei todennäköisesti 
onnistuisi. Tämän seurauksena muun muassa 
kotimainen teollisuus joutuisi huonompaan 
asemaan kuin ne, jotka toisivat tuotteita EY :n 
alueelta. Tämän vuoksi esitetään, että sanottuja 
tuotteita ei veroteltaisi ja että niitä koskevat 
lait kumottaisiin. 

Rehurasvan ja -valkuaisen verottaminen on 
perustunut siihen, että veron tuotolla katetaan 
osa maataloustuotteiden markkinajärjestelmäs
tä annetun lain (1518/93) mukaista maatalous
tuottajain osuudesta maataloustuotteiden 
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markkinoinnin kustannuksista. Lisäksi verotus 
perustuu tarpeeseen korjata eri rehulajien vä
listä hintasuhdetta. 

EU:n jäsenenä maatalous- ja elintarviketuot
teiden viennistä aiheutuvia vientikustannuksia 
ei enää maksettaisi Suomen valtion varoista, 
vaan EY maksaisi sanotut vientituet ja hinnan
erokorvaukset. Valtio ei siten tarvitsisi rehujen 
rasva- ja valkuaisveroa sanottujen vientikustan
nusten kattamiseen. 

Rehuviljan hinta alenee noin puoleen nykyi
sestä EY -tilanteessa, mistä syystä rehuviljan 
kilpailukyky paranee. Kun EY:ssä yhteisen 
maatalouspolitiikan piirissä rehuilla ei ole vas
taavaa veroa, ei sitä pitäisi kantaa täälläkään, 
jotta ei aiheutuisi kilpailun vääristymiä. Tämän 
vuoksi esitetään, että laki rehujen rasva- ja 
valkuaisverosta kumottaisiin. 

Varastokompensaatio 

Valtioneuvoston 27 pa1vana toukokuuta 
1994 tekemän, maa- ja puutarhatalouden kan
sallista EY -sopeutustukea koskevan periaate
päätöksen mukaisesti elintarviketeollisuudelle, 
kaupalle ja valtion viljavarastolle kompensoi
daan ED-jäsenyydestä johtuva varastojen ar
vonalennus. Kompensaation tarkoituksena on 
estää markkinahäiriöt, joita syntyisi siitä syys
tä, että yritykset tyhjentäisivät korkeammalla 
kotimaisella hinnalla hankitut varastonsa en
nen vuodenvaihdetta. 

Varastojen arvonalennuksena teollisuudelle 
ja kaupalle kompensoidaan tuotteen ostohin
nan ja raaka-aineiden hintamuutoksesta johtu
van alhaisemman myyntihinnan erotus eli ko
timarkkinahinnan ja EY -hinnan erotus. Hinta
ero maksetaan sekä kotimaiselle että tuonti
tuotteelle. 

Ravintorasva-, sokeri- sekä rehujen rasva- ja 
valkuaisveron kompensoiminen on mahdollista 
korvata teollisuudelle ja kaupalle muun varas
tokompensaation yhteydessä. Sanotuilla tuot
teilla korkeampi hinta kuitenkin johtuu veros
ta. Hallinnollisesti huomattavasti parempana 
järjestelynä pidetään sanottujen verojen poista
mista 1 päivänä joulukuuta 1994 alkaen, jolloin 
sekä teollisuuden että kaupan varastot sanot
tuja veroja sisältävien tuotteiden osalta ehtisi
vät pitkälti tyhjentyä ennen jäsenyyden voi
maantuloa. Näin ollen erillistä varastokompen
saatiota ei tarvittaisi. 

Sanottujen verojen poistaminen joulukuun 

5 341071N 

alusta lyhentäisi merkittävästi korvattavien 
tuotteiden listaa vähentäen siten valtiolle kom
pensaatioprosessissa aiheutuvia hallinnollisia 
kuluja. Lisäksi vältettäisiin menettely, jossa 
yritykset maksavat veron, joka pian maksetaan 
niille takaisin. Verojen poistaminen joulukuun 
alusta hillitsisi myös yrityksiä vaatimasta kor
koa kompensaatiosummalle, koska näin osa 
korvauksesta suoritettaisiin etukäteen. Asian 
laajuudesta johtuen kompensaatioprosessi jou
dutaan hoitamaan tietyllä karkeusasteella, min
kä vuoksi valmisteverojen palauttaminen kom
pensaation yhteydessä voisi johtaa valtion kan
nalta kalliimpaan lopputulokseen kuin niiden 
poistaminen joulukuun alusta, jolloin erillistä 
kompensaatiota ei tarvittaisi. Esitys vähentäisi 
olennaisesti niin viranomaisten kuin yrityslen
kin työmäärää. 

6. Esityksen vaikutukset 

6.1. Taloudelliset vaikutukset 

Tupakkaverolain EY -sopeutuksen vuoksi sa
vukkeiden yksikkökohtaisen veron korotus 50 
markasta 75 markkaan 1 000 kappaletta kohti 
lisäisi valtion verotuloja noin 150 miljoonalla 
markalla, kun samalla otetaan huomioon, että 
tupakkatuotteiden kulu.tuksen arvioitu vähene
minen vuodessa olisi noin 2 prosenttia ja 
hintojen korotus noin 3 prosenttia. 

Sikareiden veron alentaminen 30,60 prosen
tista 20 prosenttiin vähittäismyyntihinnasta, 
laskisi verotuloja noin 15 miljoonaa markkaa 
ja nuuskan verottamatta jättäminen lisäksi 
noin 14 miljoonaa markkaa. Piippu- ja savu
ketupakan 4 prosenttiyksikön veronkorotus 
puolestaan lisäisi verotuloja noin 20 miljoonal
la markalla, joten kaikkiaan esitetyt tupakka
verolain muutokset lisäisivät valtion verokerty
mää vuositasolla noin 150 miljoonalla markal
la. 

Alkoholi- ja alkoholijuomaverolain veropoh
jan laajennukset käsittämään alle 2,8 tilavuus
prosenttia etyylialkoholia sisältävät juomat siir
täisi noin 10 miljoonaa markkaa virvoitus
juomaverolain alaisuudesta alkoholijuomave
ron piiriin. Muut veropohjan laajennukset ja 
muut muutokset tuoteryhmittelyssä eivät mer
kittävästi vaikuttaisi valtion verotuloihin, kos
ka veromäärät on laskettu siten, ettei muutok
sia nykytilanteeseen syntyisi. Veron tuotoksi 
arvioidaan vuodeksi 1995 edelleen 7 000 mil-
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joonaa markkaa. Vaikka olisi oletettavaa, että 
matkustajien mukanaan tuomien verottomien 
tuomisten rajan nostaminen laskisi valtion ve
rotuloja vuoden 1994 tasosta, ei sillä kulutus
rakenteen ja odotettavissa olevan suotuisan 
talouskehityksen vuoksi arvioida olevan olen
naista merkitystä. 

EY:n direktiivien mukainen polttoainevero
lain alaisten tuotteiden veropohja on laajempi 
kuin voimassa olevassa laissa, koska lakia 
sovelletaan kaikkiin polttomoottoreissa käytet
täviin tuotteisiin sekä kaikkiin lämmityskäyt
töön tarkoitettuihin mineraaliöljyihin sekä hii
livetyihin. Veropohjan laajentumisesta ei kui
tenkaan aiheudu valtiolle verokertymän mer
kittävää lisääntymistä. 

Ehdotettu moottoribensiinin perusveron, 25 
penniä litralta, korotus lisäisi valtion verotuloja 
noin 840 miljoonalla markalla, jos samalla 
otetaan huomioon kulutuksen arvioitu 3 pro
sentin lisäys. Vaikka dieselöljyn perusveroa ei 
korota, arvioidaan verotuloja kertyvän noin 
570 miljoonaa markkaa kuluvaa vuotta enem
män. Lisäys aiheutuu lähinnä siitä, että perus
veroa korotettiin 1.6.1994 lukien, joten koro
tuksen vaikutus näkyy veron tuotossa vuonna 
1995 koko vuoden ajalta. Kun otetaan huo
mioon muiden tuotteiden 2 prosentin veron 
korotus ja arvioidut kulutuksen kasvut, vuoden 
1995 arvioitu perusverokertymä olisi 10 200 
miljoonaa markkaa eli noin 1 400 miljoonaa 
kuluvaa vuotta enemmän. 

Lisäveron tuoton arvioidaan nousevan noin 
950 miljoonalla markalla vuonna 1995 verrat
tuna vuoden 1994 tasoon. Lisäveron tuotto 
olisi kaikkiaan noin 2 400 miljoonaa markkaa. 

Verotason muutoksista ja kulutuksen lisään
tymisestä johtuen nestemäisten polttoaineiden 
ja eräiden energialähteiden valmisteveron tuo
toksi arvioidaan vuonna 1995 noin 2 300 mil
joonaa markkaa edellisvuotta enemmän eli 
kaikkiaan noin 12 500 miljoonaa markkaa. 

Palaturpeen ja mäntyöljyn säätäminen ve
ronalaisiksi ei lisäisi toistaiseksi merkittävästi 
valtion verotuloja. 

Varmuusvarastointimaksua on kannettu 
noin 220 miljoonaa markkaa vuodessa. Kun 
esityksen mukaan vain nestemäisistä polttoai
neista kannettaisiin maksua, maksun tuotto 
jäisi arviolta noin 200 miljoonaan markkaan. 

Makeis- ja virvoitusjuomaveron tuotoksi ar
vioidaan 140 miljoonaa ja 110 miljoonaa mark
kaa. 

Esitys laiksi eräiden valmisteverolakien ku-

moamisesta lopettaisi ravintorasvaverotulojen 
kertymisen, jolloin valtion tulot alenisivat noin 
307 miljoonalla markalla (valtion talousarvion 
momentti 11.08.08) ja vastaavasti elintarvike
tuotannon kustannukset alenisivat samalla 
määrällä. 

Sokeriverona on kannettu valtiolle vuosittain 
noin 210 miljoonaa markkaa (momentti 
11.08.09), mitä tuloa ei enää kertyisi lain 
kumoamisesta johtuen. Sokeriverosta annettu 
laki liittyy sokerin tuotannon tukemiseen. EY 
maksaa peltoalalukien kautta osan sokerijuu
rikkaan tuottajille maksettavasta tuesta; osa 
maksetaan kansallisesti. 

Rehujen rasva- ja valkuaisveron tuotolla 
katetaan maataloustuotteiden markkinajärjes
telmästä annetun lain (1518/93) mukaista maa
talouden osuutta vientikustannuksista, mitä ei 
oteta kustannuksena huomioon maataloustuot
teiden hintoja päätettäessä. EU:n jäsenenä 
maatalous- ja elintarviketuotteiden viennistä 
aiheutuvia vientikustannuksia ei enää makset
taisi Suomen valtion varoista, vaan EY mak
saisi ne. Lain kumoamisen takia veroa jäisi 
kertymäitä noin 230 miljoonaa markkaa (mo
mentti 11.08.14). 

Esityksen mukaan ravintorasva-, sokeri- sekä 
rehujen rasva- ja valkuaisveron kantaminen 
lopetettaisiin joulukuun 1 päivänä 1994. Sano
tusta johtuen joulukuun verot eivät kertyisi 
valtiolle, mikä aiheuttaisi verotulojen vähenty
misen noin 65 miljoonalla markalla. Vastaaval
la summalla kuitenkin alennetaan kauppa- ja 
teollisuusministeriölle myönnettyä 1 400 mil
joonan markan määrärahaa varastokompen
saation korvaamiseksi. 

6.2. Hallinnolliset ja henkilöstövaikutukset 

Siirtyminen EY:n sisämarkkinamääräyksiin 
aiheuttaa lainsäädäntömuutosten lisäksi huo
mattavia muita kuin organisatorisia muutoksia. 
Sisämarkkinakaupan vuoksi mitään rajalla ta
pahtuvaa verotusta tai valvontaa ei olisi, vaan 
kaikki tarkastukset hoidettaisiin yrityksissä. 
Muutokset vaikuttaisivat olennaisesti tullilai
toksen ja yritysten tehtäviin. 

Tullilaitoksen on hyväksyttävä jokainen val
mistaja ja säännöllistä tuontia harjoittavat tuo
jat erikseen valtuutetuksi varastonpitäjäksi tai 
rekisteröidyksi elinkeinonharjoittajaksi. Niin 
ikään tullilaitoksen on vahvistettava verovel
vollisilta vaadittavat pysyvät sekä tiettyjen siir-
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tojen vuoksi kertaluonteiset vakuudet. Kaikki 
veroilmoituslomakkeet on laadittava uudelleen. 
Valmisteverovelvollisten atk-rekisteri muuttuu 
huomattavasti, sillä rekisteristä on käytävä 
selville nykyisten tietojen lisäksi muun muassa 
verovelvollisen status, lupa- ja vakuustiedot. 
Myös valtuutetut varastot rekisteröidään. Re
kisterille on tehtävä ylläpito- ja kyselyohjelma. 

Suunnitteilla on valmisteverotuksen maksu
jen valvonnan siirtäminen tullilaitoksen käytös
sä olevan taloushallinnon järjestelmän piiriin. 
Veloitustietojen muokkaaminen valmistevero
tustiedoista vaatii kokonaan uuden ohjelman. 

Eri EY-maihin lähetettävä verovelvollisten ja 
valtuutettujen varastojen rekisteri on muodos
tettava ja muista maista toimitetuista rekiste
reistä on tehtävä yksi rekisteri ja tähän kyse
lyohjelma. 

Kaikki edellä mainitut muutokset edellyttä
vät riittävän sisäisen- ja asiakaskoulutuksen 
sekä tiedotuksen järjestämistä. 

Kotimaan valmisteverovelvollisia on tällä 
hetkellä runsaat 2 000. Kun näistä kumottavien 
verolakien mukaisia verovelvollisia on vajaat 
1 600, on harmonoitavien ja säilytettävien kan
sallisten verolakien verovelvollisia vain noin 
500. Kun kuitenkin nykyisten maahantuojien 
verotus tultaisiin toimittamaan kotimaan vero
tuksena, tämä lisäisi verovelvollisten lukumää
rän arviolta noin 800:aan, jossa olisi mukana 
vain merkittävät verovelvolliset Mikäli satun
naiset tuojat laskettaisiin mukaan, verovelvol
listen lukumäärä kasvaisi tästä. Kun tällä 
hetkellä verovelvollisista noin 1 100 on tehnyt 
vain niin sanotun 0-veroilmoituksen ja kun 
muutoin verovelvollisten lukumäärän voidaan 
arvioida lisääntyvän erityisesti alkoholijuomien 
osalta, verotuksen toimittaminen tarkastuksi
neen saattaa vaatia valmisteverotukseen lisä
resursseja nykyiseen verrattuna. 

Edellä olevat muutokset lisäävät olennaisesti 
tullilaitoksen verotukseen liittyvää työmäärää. 
Se, että osa nykyisistä valmisteveroista kumo
taan tosin osaltaan helpottaa tilannetta. Toi
saalta osa lisääntyvistä töistä aiheutuu siitä, 
että tuonti siirtyy kotimaan valmisteverotuksen 
hoidettavaksi. Kaikenkaikkiaan tehtävät niin 
tullihallituksessa kuin piiritullikamareissa 
muuttuvat nykyisestä. Muutoksien vuoksi lisä
henkilöstöä ei kuitenkaan arvioida tarvittavan, 
vaan ne voidaan hoitaa nykyisillä vahvuuksilla, 
kun henkilöitä siirretään asianmukaisesti. 

Sisämarkkinakaupan valmisteverotusjärjes
telmän täytäntöönpaneminen ei aiheuttaisi ve-

roilmoituksen antamista ja veron maksamista 
koskevien säännösten muuttamista nykyisistä 
valtuutetun varastossapitäjän kotimaisten toi
mitusten osalta. Kun tämän EY-alueelta ja sen 
ulkopuolelta tuomiin tuotteisiin sovellettaisiin 
myös samoja säännöksiä, varastonpitäjä saisi 
sanotuille tuotteilleen nykyistä pidemmän mak
suajan. Kun tällä hetkellä sanotunlaiset tuon
tituotteet ovat varastoissa verollisia, lukuun 
ottamatta polttoaineita ja alkoholijuomia, ne 
olisivat esityksen mukaan verottomia aina sii
hen saakka, kunnes ne luovutetaan kulutuk
seen. Veronmaksun siirtymisen vaikutus val
tion verotuloihin riippuu olennaisesti siitä, mi
ten paljon varastoja hyväksytään verottomiksi. 
Kun käytännössä kuitenkin polttoaineiden ja 
alkoholin osalta käytössä on jo nyt sanotun
laisia varastoja, ei näiden osalta muutosta 
tapahdu. Muiden valmisteverona1aisten tuottei
den osalta muutoksen vaikutus verotulojen 
kertymiseen ei liene merkittävä. 

Rekisteröityyn elinkeinonharjoittajaan sovel
lettaisiin esityksen mukaan samoja maksamista 
koskevia säännöksiä kuin nykyiseen kotimaan 
valmisteverovelvolliseen eli vero olisi makset
tava tavaran vastaanottamiskuukautta seuraa
van kalenterikuukauden 27 päivä. Kun rekiste
röidyt elinkeinonharjoittajat tällä hetkellä 
rekisteröityinä maahanluojina maksavat ve
ronsa maahantuontihetkestä lukien keskimää
rin 40-45 päivän kuluessa, ja esityksen mukai
nen maksuaika vastaanottamisesta olisi 
keskimäärin 42 päivää, muutoksella ei olisi 
olennaista vaikutusta valtion verotulojen kerty
misaikaan. 

Rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja mak
saisi esityksen mukaan veronsa kolmen arki
päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
Useimmiten tällainen elinkeinonharjoittaja on 
tullin käteisasiakas, jolla tällä hetkellä on mak
simissaan ollut 30 päivän maksuaika, ellei 
tavaraa ole aikaisemmin hänelle luovutettu 
tullivalvonnasta. Muutoksella ei olisi veron
kantoon merkittäviä vaikutuksia. 

7. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti 1.3.1993 työryh
män, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Suo
men valmisteverolainsäädännön muuttamisesta 
siten, että se vastaa Euroopan yhteisöjen val
misteverodirektiivejä. Työryhmän oli otettava 
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huomioon Euroopan yhteisöjen valmistevero
järjestelmää sekä tupakkatuotteiden, alkoholi
juomien ja mineraaliöljytuotteiden verojen ra
kennetta ja vähimmäistasoa koskevat sekä 
mahdollisesti annettavat muut direktiivit. Li
säksi työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus 
verotusjärjestelmästä, mikä mahdollistaisi myös 
muiden kuin edellä mainittujen harmonisoitu
jen valmisteverojen kantamisen siten, että sa
notut verot eivät aiheuta rajamuodollisuuksia 
Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden välisessä 
kaupassa. Työryhmässä oli valtiovarainminis
teriön, tulli- ja verohallituksen edustajat. Esitys 
perustuu työryhmässä tehtyyn luonnokseen. 

8. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

8.1. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja 
velvoitteista 

Lakiehdotus liittyy Suomen mahdollisen ED
jäsenyyden toteuttamiseen. EU:n jäsenenä Suo
mi on liittymissopimuksen mukaisesti velvolli
nen sopeuttamaan valmisteverotuksensa jäse
nyyden alusta alkaen EY:n valmisteverotosta 
koskeviin säädöksiin. Suomen jäsenyysneuvot
teluissa valmisteverotukseen saarnat poikkeuk
set on esityksessä otettu huomioon. 

Direktiivien osalta sopeuttaminen edellyttää 
kansallisen lainsäädännön muuttamista EY
säädösten mukaiseksi. Asetukset ovat sellaise-

naan jäsenvaltioita sitovaa lainsäädäntöä. Val
misteverotukseen liittyen komissio on antanut 
kolme asetusta, jotka liittyvät verojärjestelmän 
piirissä liikkuvien veronalaisten tuotteiden mu
kana seuraavaan saateasiakirjaan. Näitä ovat 
väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmäs
sä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden 
hallinnollisesta asiakirjasta 11 päivänä syys
kuuta 1992 annettu komission asetus (ETY) 
N:o 2719/92, jota on muutettu 27 päivänä 
heinäkuuta 1993 annetulla asetuksella (ETY) 
N:o 2225/93 sekä lähtöjäsenvaltioissa kulutuk
seen luovutettujen yhteisön sisällä liikkuvien 
valmisteveron alaisten tuotteiden yksinkertais
tetusta asiakirjasta 17 päivänä joulukuuta 1992 
annettu komission asetus (ETY) N:o 3649/92. 

8.2. Riippuvuus muista esityksistä 

Ahvenanmaan maakunnan verotuksellista 
erityisasemaa koskeva esitys annetaan Edus
kunnalle erillisenä hallituksen esityksenä. 

Suomen liittyessä EU:hun tullilainsäädäntö 
uudistuu siten, että valtaosa kansallisista sään
nöksistä korvautuu EY:n suoraan sovellettaval
la tullikoodeksilla. Täydennykseksi tarvitaan 
kuitenkin vielä kansallista säännöstöä, josta 
hallitus antaa Eduskunnalle erillisen esityksen. 
Valmisteverolainsäännöksissä olevat viittaukset 
kohdistuvat mainittuun uuteen tullilainsäädän
töön. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valmisteverotuslaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

Soveltamisala 

1 ja 2 §. Lain soveltamisalaa koskevien py
kälien nojalla suoritettaessa valtiolle valmiste-

veroa verotuksen toimittamisessa noudatetaan 
valmisteverotuslain säännöksiä. 

Valmisteverotuslaki koskisi ensisijaisesti Eu
roopan yhteisössä harmonisoitavan valmisteve
rotuksen piiriin kuuluvia tuotteita, joita ovat 
mineraaliöljyt, alkoholi ja alkoholijuomat sekä 
valmistettu tupakka. Lisäksi lakia sovellettai
siin, mikäli asianomaisessa valmisteverolaissa 
niin säädetään, suoritettaessa valmisteveroa 
muistakin tuotteista. 



1994 vp -- IJE 237 37 

Valmisteverotuslakiin esitetään otettavaksi 
muodolliset verotusta ja sen valvontaa koske
vat säännökset sekä lisäksi aineellisista vero
säännöksistä ne säännökset, jotka koskevat 
kaikkia valmisteveroja. Viimeksi mainittuja oli
sivat verovelvollisuutta ja verottomuutta kos
kevat säännökset. Valmisteverojen määrää ja 
soveltamisalaa koskevat aineelliset verosään
nökset olisivat edelleen kussakin valmistevero
laissa, samoin kuin sellaiset erityissäännökset, 
jotka koskevat vain tiettyä valmisteveroa. 

3 §. Lakia sovellettaisiin 2 §:ssä tarkoitettui
hin tuotteisiin, jotka valmistetaan Suomessa tai 
täällä vastaanotetaan yhteisön toisesta jäsen
valtiosta sekä tuotteisiin, jotka tuodaan Suo
meen yhteisön ulkopuolelta. Järjestelmädirek
tiivin 5 artiklan 1 kohdan nojalla yhteisössä 
harmonisoitavan valmisteverotuksen yleisen ve
rotus- ja valvontajärjestelmän piirin kuuluvat 
yhteisössä valmistettujen tuotteiden lisäksi yh
teisöön sen ulkopuolelta saapuvat tuotteet. Jos 
tuote sen saapuessa yhteisön tullialueelle on 
tullivalvonnassa, tuote katsotaan 5 artiklan 2 
kohdan nojalla kuitenkin väliaikaisesti valmis
teverottomaksi kunnes ne luovutetaan tullival
vonnasta. Sanotun artiklan 2 kohtaa vastaava 
säännös esitetään otettavaksi pykälän 2 mo
menttiin. 

4 §. Pykälän nojalla, nykyisestä laista poike
ten Suomeen tuotavien tuotteiden valmisteve
rotus määräytyisi pääsääntöisesti valmistevero
tuslain mukaisesti myös silloin, kun on kyse 
yhteisön ulkopuolelta tapahtuvasta tuonnista. 
Tullilainsäädäntöä kuitenkin sovellettaisiin val
misteverotukseen siinä tapauksessa, että tuon
nin perusteella verovelvollisena olisi rekisteröi
mätön verovelvollinen, joka samalla olisi tulli
laissa tarkoitettu käteisasiakas. Säännös tulisi 
sovellettavaksi silloin, kun valmisteveron alai
sia tuotteita tuodaan yhteisön ulkopuolelta 
kaupallisessa tarkoituksessa satunnaisesti taik
ka muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen. 
Valmistevero kannettaisiin tällöin tullauksen 
yhteydessä ja verotusmenettelyyn sovellettaisiin 
muutoinkin tullia koskevia säännöksiä ja mää
räyksiä, jolloin sovellettavaksi tulisivat sekä 
yhteisön että kansalliset tullia koskevat sään
nökset. 

Jos tuotteita tuo yhteisön ulkopuolelta tässä 
esityksessä tarkoitettu rekisteröimätön verovel
vollinen, joka kuitenkin on tullin suorittamisen 
suhteen rekisteröity asiakas, valmistevero on 
maksettava siten kuin rekisteröimättömästä 

elinkeinonharjoittajasta säädetään eli viimeis
tään kolmantena arkipäivänä tuotteiden vas
taanottamisesta. 

Rekisteröity elinkeinonharjoittaja ja valtuu
tettu varastonpitäjä olisivat velvollisia maksa
maan valmisteveron yhteisön ulkopuolelta tuo
duista tuotteista verokausittain samanaikaisesti 
kuin yhteisön alueelta vastaanoteluista tuotteis
ta. Tuotteista suoritettava tulli samoin kuin 
tuonnin perusteella suoritettava arvonlisävero 
olisi maksettava niiden perusteiden ja menette
lysäännösten mukaan kuin erikseen säädetään. 

Toimivaltainen viranomainen 

5 §. Valmisteverotuksen toimittaminen sa
moin kuin verotuksen valvonta kuuluisi tulli
laitoksen toimivaltaan kuten nykyisinkin. 

Määritelmät 

6 §. Pykälässä määriteltäisiin lakiehdotuksen 
käsitteet jäsenvaltio ja yhteisö viittaamalla Eu
roopan yhteisön lainsäädäntöön ja sen mukai
seen kunkin jäsenvaltion ja yhteisön valmiste
veroalueeseen. Järjestelmädirektiivin 2 artiklan 
mukaan yhteisön alueella tarkoitetaan sen jä
senvaltioiden alueita. Jäsenvaltion alueella tar
koitetaan Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimuksessa ja erityisesti sen 227 artiklassa 
määriteltyä jäsenvaltion aluetta. 

Järjestelmädirektiivin 2 artiklassa on kuiten
kin rajattu direktiivin soveltamisalueen ulko
puolelle seuraavat alueet: Helgolandin saari ja 
Biisingenin alue, Livigno, Campione d'Italia, 
Luganon järven Italialle kuuluvat aluevedet, 
Ceuta, Melilla, Kanarian saaret ja Ranskan 
merentakaiset departementit. Myöskään Ka
naalisaaret eivät kuulu yhteisön veroalueeseen. 
Edellä mainitut veroalueen ulkopuolelle sulje
tut alueet ovat valmisteverotuksessa samassa 
asemassa kuin yhteisön ulkopuoliset alueet. 

Järjestelmädirektiivin 2 artiklan 4 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden tulee kohdella liiketoi
mia, joiden lähtö- tai määräpaikka on: Mona
co, kuten liiketoimia, joiden lähtö- tai määrä
paikka on Ranska, Jungholz ja Mittelberg, 
kuten liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaik
ka on Saksa sekä Man-saaret, kuten liiketoi
mia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Iso
Britannia tai Pohjois-Irlanti. Valmisteverotuk
sessa näille alueille tai näiltä alueilta siirrettäviä 
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tuotteita kohdellaan yhteisötuotteina siitäkin 
huolimatta, etteivät alueet kuulu yhteisöön. 

7 §. Pykälä sisältää järjestelmädirektiivin 4 
artiklaa vastaavat keskeiset määritelmät. 

Järjestelmädirektiivin mukaan valmisteveron 
alaiset tuotteet on pääsääntöisesti verotettava 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet luovutetaan 
kulutukseen. Tämän vuoksi yhteisössä on luotu 
väliaikainen valmisteverottomuusjärjestelmä, 
jossa tuotteita voidaan verotta siirtää jäsenval
tioiden välillä. Järjestelmän mukaisesti valtuu
tetulla varastonpitäjällä tarkoitettaisiin luon
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on 
oikeus ansiotoiminnassaan verotlomassa varas
tossa valmistaa, jalostaa tai varastoida valmis
teveron alaisia tuotteita väliaikaisesti valmiste
verottomana. Järjestelmädirektiivin 4 artiklan 
b kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan nojalla 
valmisteveron alaisten tuotteiden valmistus, ja
lostus ja veroton varastointi on sallittua vain 
verotlomassa varastossa. Valtuutetun varaston
pitäjän status edellyttää viranomaisten valtuu
tusta ja verottomien varastojen perustaminen ja 
toiminnan aloittaminen viranomaisten myöntä
mää lupaa, mikä tarkoittaa sitä, että valmiste
veron alaisten tuotteiden valmistaminen eri 
valmistuspaikoilla olisi uuden lain mukaan 
luvanvaraista. Luvanvaraisesti valmisteveron 
alaisia tuotteita voitaisiin varastoida muualla
kin kuin valmistuspaikoilla, miltä osin sään
nökset vastaavat valmisteverotuksessa jo sovel
lettua käytäntöä. 

Varastonpitäjän oikeus varastoida verotlo
massa varastossa vastaanottamiaan valmisteve
ron alaisia tuotteita koskee sekä yhteisön ul
kopuolelta tuotuja että Suomessa tai toisessa 
yhteisön jäsenvaltiossa olevasta verotlomasta 
varastosta väliaikaisesti valmisteverottomina 
siirrettyjä tuotteita. Valtuutettu varastonpitäjä 
saa lähettää veronalaisia tuotteita väliaikaisesti 
verottomina toiseen verottomaan varastoon ja 
lisäksi toisessa jäsenvaltiossa olevalle vastaan
ottajalle, mikäli tälle on asianomaisessa jäsen
valtiossa myönnetty oikeus sanotunlaiseen vas
taanottamiseen. Suomen sisäiset väliaikaisesti 
verotlomat siirrot ovat mahdollisia vain verot
tomien varastojen välillä. 

Myös muulla elinkeinonharjoittajalla kuin 
valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus pykä
län 4 ja 5 kohdissa mainituin edellytyksin 
vastaanottaa väliaikaisesti valmisteverottoma
lla toisesta jäsenvaltiosta valmisteveron alaisia 
tuotteita. Vastaanottamisen on tapahduttava 
elinkeinonharjoittajan ansiotoimintaan liittyen. 

Muuhun tarkoitukseen tuotteita ei voisi siirtää 
vastaanottajalle väliaikaisesti valmisteverotto
mana. Elinkeinonharjoittajalla ei ole oikeutta 
varastoida vastaanottamiaan tuotteita väliai
kaisesti valmisteverottomana, mikä tarkoittaa 
sitä, että vastaanoteluista tuotteista vero tulee 
suoritettavaksi vastaanottohetkellä. Sillä, joka 
säännönmukaisesti ansiotoiminnassaan vas
taanottaa valmisteveron alaisia tuotteita, on 
mahdollisuus hakeutua rekisteröidyksi elinkei
nonharjoittajaksi. Koska esityksen mukaan re
kisteröity elinkeinonharjoittaja suorittaisi veron 
verokausittain, veron suorittamiselle saisi täl
löin maksuaikaa. 

Rekisteröimättömällä elinkeinonharjoittajal
la on oikeus vastaanottaa toisesta jäsenvaltios
ta siirrettäviä väliaikaisesti valmisteverottornia 
tuotteita vain silloin, kun elinkeinonharjoittaja 
on ennen tuotteiden lähettämistä tehnyt 9 §:n 3 
momentissa säädetyllä tavalla ilmoituksen lä
hetettävistä tuotteista ja asettanut vakuuden 
tuotteista suoritettavasta valmisteverosta. 

Elinkeinonharjoittajien yhteisön ulkopuolelta 
tuomien tuotteiden vero määräytyisi samalla 
tavalla kuin sisämarkkinakaupassa vastaan
otettujen tuotteiden vero, jollei 4 §:stä muuta 
johdu. 

Järjestelmädirektiivin 17 artiklan edellyttä
mällä tavalla esitetään 6 kohdassa säädettäväk
si toisen jäsenvaltion valtuuttaman varastonpi
täjän mahdollisuudesta asettaa Suomeen ve
roedustaja. Veroedustaja vastaa veron suoritta
misesta niistä tuotteista, jotka valtuutettu va
rastonpitäjä lähettää Suomessa olevalle vas
taanottajalle, mikä yksinkertaistaisi toisessa 
jäsenvaltiossa olevan varastonpitäjän mahdol
lisuutta toimittaa tuotteita väliaikaisesti valmis
teverottomina Suomeen. Veroedustajan käyttä
minen ei ole kuitenkaan sallittua silloin, kun 
vastaanottajana on toinen valtuutettu varas
tonpitäjä. 

Väliaikaista valmisteverottomuusjärjestelmää 
koskevien säännösten lisäksi järjestelmädirek
tiivissä on säännöksiä yhdessä jäsenvaltiossa jo 
verotettujen tuotteiden uudelleen verottamises
ta ja verotukseen liittyvästä valvonnasta silloin, 
kun tuotteet siirretään kulutettavaksi toiseen 
jäsenvaltioon. Näihin säännöksiin liittyen jär
jestelmädirektiivin 10 artiklan mukaisesti kau
komyynnillä tarkoitettaisiin tässä esityksessä 
myyntiä, jossa yhdessä jäsenvaltiossa jo vero
tettuja tuotteita myydään toisessa jäsenvaltios
sa olevalle yksityishenkilölle siten, että tuottei
den lähetyksen tai kuljetuksen hoitaa myyjä tai 
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joku tämän puolesta. Tällaista myyntiä olisi 
esimerkiksi postimyynti. Järjestelmädirektiivin 
nojalla määräjäsenvaltion valmistevero tulee 
kantaa myyjältä tuotteita luovutettaessa. Mää
räjäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, jo
hon lähetys tai kuljetus saapuu. Koska jäsen
valtioilla on kuitenkin mahdollisuus säätää 
siitä, että vero kannetaan veroedustajalta, joka 
on muu kuin tuotteiden vastaanottaja, 7 koh
taan esitetään otettavaksi tätä koskeva sään
nös. Veroedustajan tulisi olla Suomeen sijoit
tautunut ja tulliviranomaisen hyväksymä. 

Luvat 

8 §. Pykälässä säädetään valtuutettua varas
tonpitäjää, rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa 
ja veroedustajia koskevista luvista, jotka, sa
moin kuin luvat verottomien varastojen pitä
miseen antaisi tullihallitus määräämillään eh
doilla. Valtuutetuksi varastonpitäjäksi voitai
siin valmistajan lisäksi hyväksyä säännöllistä 
liiketoimintaa harjoittava elinkeinonharjoittaja, 
joka katsotaan luotettavaksi ja vastuukykyisek
si. Verottomien varastojen lupien myöntämises
sä jatkettaisiin nykyistä käytäntöä siten, että 
luvat myönnettäisiin pääsääntöisesti tukku
myyntivarastoille. Tullihallitus voisi rajoittaa 
varastojen määrää kuten nykyisinkin. 

Vakuudet 

9 §. Pykälässä säädetään verovelvollisilta pe
rittävistä vakuuksista. Järjestelmädirektiivin 13 
ja 15 artiklan edellyttämällä tavalla lähettävän 
valtuutetun varastonpitäjän on asetettava va
kuus, joka kattaa tuotteiden siirtämisestä ai
heutuvat riskit silloin, kun tuotteita siirretään 
väliaikaisesti valmisteverottomina. Koska val
tuutetun varastonpitäjän valtuutus oikeuttaa 
verottorniin siirtoihin Suomen lisäksi muualle 
yhteisön alueelle, myös vakuuden on oltava 
voimassa koko yhteisön alueella. Pakollisen 
vakuuden lisäksi esitetään, että tarvittaessa 
valtuutetulta varastonpitäjäitä voitaisiin vaatia 
vakuus valmisteverojen suorittamisesta, joka 
kattaa tuotteiden valmistamisen, jalostamisen 
ja varastoinnin. 

Vakuuden asettamisvelvollisuus koskisi myös 
rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa ja ve
roedustajaa, joka asettaa vakuuden tuotteiden 
varsinaisten vastaanottajien puolesta. 

Vakuudet määräisi tullihallitus. Vakuuksia 

määrättäessä huomioon otettavia seikkoja oli
sivat verovelvollisen vakavaraisuus ja luotetta
vuus sekä kyseeseen tulevista tuotteista suori
tettavien valmisteverojen määrä. Tarvittaessa 
vakuuksien määräämisessä voidaan ottaa huo
mioon verovelvollisen muut tullilaitokselle an
tamat vakuudet. 

Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan 
ja 10 §:n 4 momentissa tarkoitetun verovelvol
lisen velvollisuudesta asettaa kertaluonteinen 
vakuus Suomeen lähetettävistä tuotteista suo
ritettavasta valmisteverosta säädetään 3 mo
mentissa. Säännös vastaa järjestelmädirektiivin 
7 artiklan 5 kohtaa ja 16 artiklan 3 kohtaa. 
Vakuudet määräisi verovelvollisen kotipaikan 
piiritullikamari. 

2 luku. Verovelvollisuus 

10 §. Pykälässä säädetään siitä, kuka on 
velvollinen suorittamaan valmisteveron. Pykä
län 1 momentin nojalla verovelvollinen olisi 
tapauksesta riippuen valtuutettu varastonpitäjä 
taikka rekisteröity tai rekisteröimätön elinkei
nonharjoittaja. Niin ikään verovelvollinen olisi 
7 §:n 6 kohdassa tarkoitettu toisen jäsenvaltion 
valtuuttaman varastonpitäjän veroedustaja. 

Järjestelmädirektiivin JO artiklan 3 kohdan 
nojalla kaukomyynnissä määräjäsenvaltion val
mistevero on kannettava myyjältä tuotteita 
luovutettaessa. Koska jäsenvaltio voi kuitenkin 
säätää veron kannettavaksi veroedustajalta, jo
ka on muu kuin tuotteiden vastaanottaja, 
esitetään tätä koskeva säännös otettavaksi py
kälän 2 momenttiin siten, että kaukomyynnissä 
Suomeen verovelvollinen olisi veroedustaja, 
kuitenkin niin, että ulkomainen myyjä olisi 
yhteisvastuussa veroedustajansa kanssa Suo
meen suoritettavasta valmisteverosta. Myyjän 
vastuusta säädetään 12 §:ssä. 

Silloin, kun valmisteveron alaisen tuotteen 
valmistus tapahtuu toisen lukuun ja tämän 
toimeksiannosta, verovelvollisena voitaisiin pi
tää toimeksiantajaa. Säännöstä voitaisiin sovel
taa kuitenkin vain niissä tapauksissa, joissa 
sekä varsinainen valmistaja että toimeksiantaja 
ovat Suomessa asuvia ja toimivia valtuutettuja 
varastonpitäjiä. Toimeksiantajan verovelvolli
suus tulisi kysymykseen esimerkiksi silloin, kun 
valmisteveron alaisia tuotteita valmistutetaan 
toisella toimeksiantajan raaka-aineista ja kor
vausta vastaan. Toimeksiantajan verovelvolli-
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suus ei vaikuttaisi tuotteista suoritettavan ve
ron määräytymiseen eikä ajankohtaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään verovelvol
lisuudesta silloin, kun valmisteveron alaisia 
tuotteita tuo yhteisön ulkopuolelta muu kuin 
esityksessä tarkoitettu valtuutettu varastonpitä
jä taikka rekisteröity tai rekisteröimätön elin
keinonharjoittaja. Säännös koskisi sellaisia ta
pauksia, joissa on kysymys muusta kuin ansio
toimintaan liittyvästä maahantuonnista. Laki
esityksen 4 §:n nojalla verovelvollisuus määräy
tyisi näissä tapauksissa tullia koskevien sään
nösten mukaisesti. Käytännössä 16 §:n 10 
kohdassa sekä 19 ja 21 §:ssä olevien verotto
muussäännösten vuoksi säännöksen merkitys 
jäisi vähäiseksi. Säännös tulisi koskemaan lä
hinnä yhteisön ulkopuolelta saapuvia matkus
tajia ja kulkuneuvojen henkilökuntaa, milloin 
valmisteveron alaisten tuomisten määrät ylittä
vät sen, mitä tuomisten verottomuudesta sää
detään. 

Tällä hetkellä eri valmisteverolakien mukaan 
ne, jotka ovat käyttäneet kotimaiselta valmis
tajalta verotta hankkimansa tuotteet muuhun 
kuin verottomaan tarkoitukseen, ovat velvolli
sia suorittamaan näistä tuotteista valmisteve
ron. Käyttäjien ensisijaisesta verovelvollisuu
desta esitetään otettavaksi säännös 3 moment
tiin. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna verovel
vollisuus Iaajentuisi uudessa laissa koskemaan 
myös tuontituotteita. Veron määräämisen ajan
kohdasta säädettäisiin 13 §:n 3 momentissa. 
Käyttäjien kirjanpitovelvollisuudesta ja velvol
lisuudesta alistua verotarkastukseen säädettäi
siin 60 §:n 3 momentissa ja 62 §:n 2 momentis
sa. 

Siitä huolimatta, että yhteisöoikeudessa pää
sääntönä voidaan pitää sitä, että sisämarkki
noilla veronalaisia tuotteita siirretään valmiste
veroalueella väliaikaisesti valmisteverottomana, 
myös jo verotettuja tuotteita on voitava siirtää 
kaupallisessa tarkoituksessa jäsenvaltioiden vä
lillä. Näissä tapauksissa järjestelmädirektiivin 7 
ja 9 artiklasta ilmenevän periaatteen mukaisesti 
valmisteveron alaisesta tuotteesta on suoritet
tava valmistevero siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tuotteita pidetään hallussa kaupallisiin tarkoi
tuksiin siitäkin huolimatta, että tuote on jo 
toisessa jäsenvaltiossa verotettu. Direktiivin 7 
artiklan mukaisesti esitetään 10 §:n 4 moment
tiin otettavaksi säännös, jonka nojalla tuottees
ta, joka on toisessa jäsenvaltiossa jo verotettu, 
mutta joka siirretään Suomeen lainkohdassa 
määriteltyyn kaupalliseen tarkoitukseen, olisi 

suoritettava Suomessa valmistevero. Verovel
vollinen olisi tällöin se, joka vastaanottaa 
sanotussa tarkoituksessa siirrettävät tuotteet. 
Tällaiseen verovelvolliseen sovellettaisiin pää
osin samoja periaatteita kuin rekisteröimättö
mään elinkeinonharjoittajaan. Järjestelmädi
rektiivin 7 artiklan 6 kohdan ja 22 artiklan 3 
kohdan nojalla kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi ensimmäisessä jäsenvaltiossa suo
ritettu vero voidaan hakemuksesta palauttaa 
tietyin edellytyksin. Milloin Suomessa verotet
luja tuotteita siirretään vastaavaan tarkoituk
seen toiseen jäsenvaltioon, Suomessa kannettu 
valmistevero voidaan palauttaa, mikäli 55 §:ssä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Pykälän 4 momenttia ei sovellettaisi silloin 
kun tuotteita siirretään Suomeen yksityishenki
lölle, jolloin tuotteet kuitenkin verotettaisiin 
Suomessa, mikäli kaukomyynnin edellytykset 
täyttyvät. Yksityishenkilöiden toisesta jäsenval
tiosta mukanaan tuomien tuotteiden verottami
sesta säädetään 18 §:ssä. 

Järjestelmädirektiivin 7 ja 9 artiklaan kirjat
tujen periaatteiden mukaisesti pykälän 5 mo
menttiin esitetään otettavaksi säännös, jonka 
mukaan Suomessa voitaisiin myös muissa kuin 
pykälässä erikseen mainituissa tapauksissa ve
rottaa ne tuotteet, joita pidetään täällä hallussa 
kaupallisessa tarkoituksessa. Säännöstä sovel
lettaisiin siinä tapauksessa, että tuotteita ei ole 
muulla perusteella jo Suomessa verotettu. Ve
rovelvollisena pidettäisiin tällöin sitä, joka kau
pallisessa tarkoituksessa pitää hallussaan sa
nottuja tuotteita. Säännös koskisi kaupallisessa 
tarkoituksessa tapahtuvaa veronalaisten tuot
teiden käsittelyä ja varastointia. Säännös voi 
tulla sovellettavaksi silloin, kun esimerkiksi 
yksityishenkilöiden verottomina matkustaja
tuomisina maahan tuotuja tuotteita tavataan 
kaupallisesta myynnistä. Milloin kaupallisesta 
myynnistä tavataan tuotteita, joita ei asianmu
kaisesti ole ilmoitettu verotettaviksi, tuotteet 
voidaan verosaatavien turvaamiseksi ottaa tul
lin haltuun siten kuin 41 §:ssä säädetään. 

11 §. Pykälässä säädetään verovelvollisuudes
ta eräissä poikkeuksellisissa tapauksissa. Pykä
lä vastaa järjestelmädirektiivin 20 artiklan 
säännöksiä väliaikaisessa valmisteverottomuus
järjestelmässä siirrettyjen tuotteiden verottami
sesta silloin, kun tuotteet eivät ole saapuneet 
saateasiakirjaan merkitylle vastaanottajalle ei
kä lähettäjä ole saanut tuotteista asianmukaista 
kuittausta vastaanottajalta. Mikäli lähetetyistä 
tuotteista vain osa katoaa, vero määrätään 
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näistä tuotteista. Säännös koskisi myös Suo
messa väliaikaisesti Valmisteverottornina siirret
täviä tuotteita. 

12 §. Pykälässä säädetään valmisteveron suo
rittamisvastuusta eräissä tapauksissa. Vastuun 
toteuttaminen olisi mahdollista suoraan vero
tuspäätöksen nojalla. Pykälän 1 momentin 
nojalla verovastuu tuonnin yhteydessä valtuu
tetun varastonpitäjän verottomaan varastoon 
siirrettävistä tuotteista on tuotteet vastaanotta
vana valtuutetulla varastonpitäjällä. 

Verosaatavien turvaamiseksi tämän pykälän 
2 momdfitissa säädettäisiin ulkomaiselle kauko
myyjäll~ ja Suomessa olevalle veroedustajalle 
yhteisvastuu Suomeen suoritettavasta valmiste
verosta. 

Pykälän 3 momentti vastaa voimassaolevaa 
lakia. 

3 luku. Veron määräämisen ajankohta ja 
verotettavat määrät 

13 §. Pykälässä säädetään siitä ajankohdasta, 
jona valmisteveron alaisia tuotteita koskeva 
verovelvollisuus syntyy ja aineelliset valmiste
verosäännökset tulevat sovellettaviksi valmiste
veroa määrättäessä. Väliaikaisessa valmisteve
rottomuusjärjestelmässä oleville tuotteille vero 
määrätään sinä päivänä voimassaolevien sään
nösten mukaan, jona tuote luovutetaan järjes
telmästä kulutukseen, millä tarkoitetaan ajan
kohtaa, jona tuotteeseen lakataan soveltamasta 
sanottua järjestelmää. Valtuutetun varastonpi
täjän osalta tuotteet tulevat verotettaviksi sään
nönmukaisesti silloin, kun tuote luovutetaan 
varastosta kulutukseen, mikä vastaa nykyisin 
varastossapitäjän verotuksessa sovellettua käy
täntöä. Koska yhteisön ulkopuolelta tuotavat, 
tullivalvonnasta luovutettava! tuotteet voidaan 
siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina val
tuutetun varastonpitäjän verottomaan varas
toon, varastonpitäjän osalta tuontituotteista 
vero suoritettaisiin käytännössä niin ikään vas
ta luovutettaessa niitä sanotusta varastosta 
kulutukseen. 

Elinkeinonharjoittajien ja 7 §:n 6 kohdassa 
tarkoitetun veroedustajan osalta väliaikaista 
valmisteverottomuusjärjestelmää lakataan so
veltamasta tuotteeseen silloin, kun tuote vas
taanotetaan Suomessa. Yhteisön ulkopuolelta 
tuotavista tuotteista verovelvollisuus syntyy sil
loin, kun tuotteisiin 3 §:n 2 momentissa tarkoi
tetulla tavalla lakataan soveltamasta yhteisön 
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tullimenettelyä eli kun tuotteet luovutetaan 
tullivalvonnasta vapaaseen liikkeeseen. 

Järjestelmädirektiivin 6 artiklan nojalla tuot
teiden kulutukseen luovuttamisena on pidettä
vä myös tuotteiden luovuttamista kulutukseen 
sääntöjen vastaisesti samoin kuin tuotteiden 
valmistamista valmisteverottomuusjärjestelmän 
ulkopuolella ja maahantuontia yhteisön ulko
puolelta muutoin kuin tullivalvonnassa. Tämän 
perusteella valmisteveron alainen tuote tulisi 
verotettavaksi esimerkiksi silloin, kun tuote 
valmistetaan muualla kuin verottomassa varas
tossa tai kun tuote luovutetaan kulutukseen 
varastonpitäjän tahdon vastaisesti kuten var
kaustapauksissa. 

Väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestel
mässä tapahtuneet hävikit tulisivat verotetta
vaksi sen ajankohdan mukaan, jona hävikit on 
todettu. 

Milloin tuote ei ole väliaikaisen valmisteve
rottomuusjärjestelmän piirissä, pykälän 2 mo
mentin nojalla verokynnyksenä olisi se ajan
kohta, jona tuotteet vastaanotetaan. Säännös 
soveltuisi sellaisiin tuotteisiin, jotka on jo toi
sessa jäsenvaltiossa Iuovutettu kulutukseen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ve
ronalaiseen käyttöön otettujen tuotteiden veron 
määräämisen ajankohdasta ja 4 momentissa 
11 §:n perusteella Suomessa verotettavien tuot
teiden veron määräämisen ajankohdasta. 

14 §. Valtuutetulle varastonpitäjälle vero 
määrättäisiin niistä tuotteista, jotka verokau
den aikana on luovutettu kulutukseen varas
tonpitäjän verottomista varastoista tai joista 
siellä on todettu hävikkiä. Lisäksi, sen mukaan 
kuin 11 §:ssä säädetään, lähettävä valtuutettu 
varastonpitäjä vastaa myös muusta kuin 16 §:n 
5 kohdassa tarkoitetusta hävikistä, joka tapah
tuu tuotteiden kuljetuksen aikana. Valtuutettu 
varastonpitäjä joutuu suorittamaan valmisteve
ron tuotteesta, jota ei ole voitu kuitata poistu
neeksi väliaikaisesta valmisteverottomuusjärjes
telmästä sen vuoksi, ettei varastonpitäjä ole 
saanut saateasiakirjan kuittauskappaletta 
asianmukaisesti varustettuna määräajassa. Täs
tä vastuusta valtuutettu varastonpitäjä voi va
pautua, milloin voidaan osoittaa, että tuotteet 
ovat saapuneet vastaanottajalle tai että ne on 
viety yhteisön ulkopuolelle. 

Muille verovelvollisille vero määrätään vas
taanotettujen määrien perusteella. Rekiste
röidylle elinkeinonharjoittajalle ja veroedusta
jalle vero määrättäisiin verokausittain kultakin 
kalenterikuukaudelta, mikä merkitsee maksu-
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ajan saamista. Muut vastaanottajat joutuisivat 
suorittamaan veron kustakin vastaanotetusta 
erästä. 

15 §. Järjestelmädirektiivin 6 artiklassa ole
van periaatteen mukaisesti tuotteiden luovutta
miseksi väliaikaisesta valmisteverottomuusjär
jestelmästä voidaan katsoa myös veronalaisten 
tuotteiden ottaminen verovelvollisen omaan 
käyttöön. Tuotteiden omaa kulutusta ei voida 
pitää myöskään järjestelmädirektiivin 14 artik
lassa tarkoitettuna verottomana hävikkinä. Py
kälässä esitetään selvyyden vuoksi säädettäväk
si, että omaan kulutukseen otetut tuotteet 
verotetaan kuten kulutukseen luovutetut tuot
teet. 

4 luku. Verottomuus 

16 §. Pykälään sisältyvät verottomuussään
nökset. 

Pykälän 1 ja 2 kohdat sisältävät säännökset 
väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmäs
sä siirrettävien tuotteiden verottomuudesta. 

Pykälän 3 kohdan nojalla yhteisön ulkopuo
lelta tuotavat tuotteet voidaan siirtää verotto
masti valtuutetun varastonpitäjän verottomaan 
varastoon, jolloin ne tulevat verotettaviksi vas
ta luovutettaessa niitä varastosta kulutukseen. 
Säännös vastaa nykyistä polttoaine- ja alkoho
lijuomaverotuksessa olevaa mahdollisuutta tul
lata tuotteita varastonpitäjän verottomaan va
rastoon. 

Yhteisön ulkopuolelle vietävien tuotteiden 
verottomuudesta säädetään 4 kohdassa. Vien
tiin rinnastettaisiin siirrot vapaa-alueelle ja 
tullivarastoon. Lisäksi lainkohdassa esitetään 
säädettäväksi 20 §:ssä tarkoitettua verotonta 
myyntiä varten luovutettavien tuotteiden verot
tomuudesta, joka perustuu järjestelmädirektii
vin 28 artiklaan. Lainkohdassa tarkoitettu ve
rottomuus voi koskea vain valtuutettua varas
tonpitäjää. Muulle viejälle tai siirtäjälle verot
tomuus voidaan toteuttaa palautusteitse siten 
kuin esityksen 59 §:ssä säädetään. 

Pykälän 5 kohta vastaa järjestelmädirektiivin 
14 artiklaa. Säännös koskee myös rekisteröityä 
ja rekisteröimätöntä elinkeinonharjoittajaa, 
milloin hävikkiä on tapahtunut kuljetettaessa 
tuotteita tällaiselle vastaanottajalle. Odotta
mattomista tapahtumista ja ylivoimaisista es
teistä ja muusta vastaavasta syystä tapahtunut-

ta tuotteiden hävikkiä voidaan pitää verotto
mana vain sillä edellytyksellä, että hävikki on 
viranomaisen toteamaa. 

Ammattimaisessa kansainvälisessä liikentees
sä olevien alusten tavanomaiseen muonitukseen 
käytettävien tuotteiden sekä poltto- ja voitelu
aineiden verottomuudesta säädetään 6 kohdas
sa. Säännös koskee myös aluksen mukanaan 
tuomien tuotteiden verottomuutta. Suomesta 
aluksille luovutettujen tuotteiden osalta verot
tomuus toteutetaan tullihallituksen määräämil
lä ehdoilla. Lainkohdan sisältämän valtuutus
säännöksen nojalla verottomuus voidaan val
tiovarainministeriön päätöksellä määrätä kos
kemaan myös muita aluksia ja kulkuneuvoja 
kuin ammattimaisessa kansainvälisessä liiken
teessä olevia aluksia. 

Pykälän 7 kohtaan sisältyy säännös diplo
maatti- ja konsulisuhteen perusteella luovutet
tavien tuotteiden verottomuudesta. Säännös 
vastaisi sisällöltään nykyistä lakia vastaavaan 
tarkoitukseen luovutettujen tuotteiden verotto
muudesta. Tarkemmat säännökset verottomuu
den ehdoista annettaisiin asetuksella. Kansain
välisille järjestöille luovutettavien tuotteiden 
verottomuuden ehdoista säädettäisiin niin 
ikään asetuksella. 

Pykälän 8 kohdan nojalla valmisteverosta 
vapautettaisiin sellaiset tuotteet, joiden arvon
lisäverovapaudesta on sovittu yhteisön ulko
puolisen maan kanssa. 

Sellaisesta verottomuudesta, joka koskee yk
sittäistä valmisteveroa, säädettäisiin 9 kohdan 
nojalla asianomaisessa valmisteverolaissa. 

Pykälän JO kohtaan sisältyvät eräät verotto
muussäännökset, jotka koskevat yhteisön ulko
puolelta tuotavien tuotteiden verottomuutta. 
Verottomuus toteutettaisiin näissä tapauksissa 
samoin edellytyksin kuin vastaavien tuotteiden 
tullittomuus. 

Verosta tehtävät vähennykset 

17 §. Säännös vastaa pääosin nykyistä lakia 
valmistajan ja varastossapitäjän vähennysoi
keudesta. Jotta vähennysoikeuden avulla verot
tomuutta ei voitaisi myöntää laajemmalti kuin 
järjestelmädirektiivin 14 artiklan 1 kohdan 
nojalla on mahdollista väliaikaisessa valmiste
verottomuusjärjestelmässä tapahtuvien hävik
kien osalta, lainkohdassa esitetään säädettä
väksi, että tuotteiden hävittämisen olisi perus-
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tuttava vastaaviin syihin kuin 16 §:n 5 kohdassa 
tarkoitetun hävikin verottomuuden. 

Matkustajien tuomiset 

18. §. Järjestelmädirektiivin 8 artiklan nojalla 
yh~eisön sisäll.ä liikk~essaan yksityishenkilöt 
vmvat vapaasti hankkia yhdessä jäsenvaltiossa 
verotettuja tuotteita ja kuljettaa niitä toisiin 
jäsenvaltioihin mukanaan omaa käyttöään var
ten. Liittymissopimuksessa Suomen saaman ve
rotusoikeu~en vuoksi.~uomeen tuotavat tupak
katuotteet Ja alkohohJuomat kuitenkin verote
taan Suomessa siltä osin kuin tuotavien tuot
teiden määrä ylittää lainkohdassa mainitut 
enimmäismäärät siitäkin huolimatta että tuot
teista on jo jossakin jäsenvaltiossa' suoritettu 
valmistevero. Yksityishenkilön on ilmoitettava 
ylimenevät määrät verotettavaksi siten kuin 
tullihallitus tarkemmin määrää. Ylimenevästä 
määrästä suoritettavasta verosta säädetään 
asianomaisessa valmisteverolaissa. Kokonaan 
verottomien 20 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden 
määrät sisällytetään lainkohdassa mainittuihin 
enimmäismääriin. 

19 §. ~ykäl~ sisältää verottomien tupakka- ja 
alkohohtuomisten määrät silloin kun tuotteita 
tuo maa?an yhteisön ulkopuolelta saapuva 
matkustaJa. Määrät vastaavat tullittomien tuo
misten määrää. Lisäksi oluen osalta veroton 
tuontioikeus on liittymissopimuksen mukaisesti 
rajoitettu 15 litraan. Mikäli matkustaja tuo 
mukanaan tupakkatuotteita ja alkoholijuomia 
enem~än kuin .verottomaksi on säädetty, yli
men~vistä mää~~stä on suoritettava tupakkave
roa Ja alkohohJuomaveroa sen mukaan kuin 
asianomaisessa valmisteverolaissa säädetään. 
Matkustajan on ilmoitettava ylimenevät mää
rät verotettavaksi siten kuin tullista säädetään. 
Verotus tapahtuu tällöin 4 §:n nojalla muutoin
kin tullia koskevien säännösten mukaan. 

20 §. Jäsenvaltioista Suomeen tuotavien ko
konaan verottomien tuomisten määrät ovat 
samat kl:lin yhteisön .ulkopuolelta saapuvan 
matkustaJan verottom1en tuomisten määrät. 
Säännös vastaa järjestelmädirektiivin 28 artik
laa. 

Henkilökunnan tuomiset 

21 §. Suomen ja yhteisön ulkopuolisen maan 
välisessä liikenteessä olevien alusten ja ajoneu-

vojen henkilökunnan tuomisten verottomuutta 
rajoitettaisiin samalla tavalla kuin tuomisten 
tullittomuutta. Ylimenevät määrät olisi ilmoi
tettava verotettavaksi vastaavasti kuin yhteisön 
ulko~uolelta tuotavat verotettavat matkustaja
tuomiset. 

5 luku. Veron ilmoittamisvelvollisuus 

22 §. Pykälä sisältää säännökset siitä minä 
ajankohtana veroilmoitus on annettava 'eri ta
pauksissa. 

2~ ~· V~roilmoituksessa olisi nykyistä vastaa
vasti llmmtettava myös verottomat toimitukset. 

Valtuutetun varastonpitäjän olisi annettava 
veroilmoitus erikseen kunkin verouoman va
raston osalta. Verotusmenettelyn joustavuuden 
vuoksi silloin kun verottornai varastot ovat 
saman tullipiirin alueella tai verotuksen toimit
taminen muutoin kuuluu eri verottomien va
rastojen osalta samalle piiritullikamarille, tulli
hallitu~ voisi erityisistä syistä vapauttaa vero
velvollisen antamasta erillisiä veroilmoituksia 
kuten nykyisinkin. 

24 §. Pykälän sisältämän valtuutussäännök
sen nojalla tullihallitus voisi määrätä siitä 
miten matkustajien mukanaan tuomat verotet~ 
tavat tuotteet ilmoitetaan verotettaviksi. 

25 §. Valmisteverotuksen toimittaminen olisi 
sen piiritullikamarin asiana, jonka alueella val
tuutetun v~raston~itäjän veroton varasto sijait
see. Muutom valm1steverotuksen toimittaminen 
kuuluisi sen piiritullikamarin toimivaltaan, jon
ka alueella verovelvollisen kotipaikka on. 

Tu.llihallitus voisi erityisistä syistä määrätä 
valmisteverotuksen toimittamisen nykyistä vas
taavasti muun piiritullikamarin tehtäväksi. Ve
rotus voitaisiin määrätä yhden piiritullikamarin 
tehtäväksi esimerkiksi silloin kun valtuutetulla 
var~s~~:mpitäjäll~ on verottomia varastoja eri 
tulhpnre1ssä, m1käli valvonnallisista tai muista 
syistä ei muuta johdu. 

6 luku. Veron määrääminen 

26-31 §. Säännökset verotuspäätöksen teke
misestä samoin kuin säännökset arvioverotuk
sesta, veronsaajan hyväksi tehtävästä ve
ronoikaisusta, jälkiverotuksesta ja näiden yh
teydessä tapahtuvasta verovelvollisen kuulemi
sesta vastaavat pääosin nykyistä lakia. Niin 
ikään veronkierron estämistä koskeva säännös 
vastaa nykyistä lakia. 
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32-33 §. Veronkorotusta koskeva säännös 
on samansisältöinen kuin nykyisessä valmiste
verotuslaissa. Tapauksissa, joissa veroa ei mää
rätä maksettavaksi tai joissa veron määrä on 
niin vähäinen, ettei veronkorotuksen määrää
misellä ole vaikutusta, olisi edelleen tarpeellista 
voida määrätä virhemaksu. Lisäksi virhemaksu 
tulisi voida määrätä myös tässä laissa tai 
asianomaisessa valmisteverolaissa säädetyn il
moitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraukse
na. Virhemaksu voitaisiin määrätä esimerkiksi 
silloin kun nestemäisten polttoaineiden valmis
teverosta annetussa laissa säädettyä ilmoitusta 
nestemäiseen polttoaineeseen lisätyistä apu- ja 
tunnisteaineista ei ole tehty. Lisäksi virhemak
su esitetään määrättäväksi niissä tapauksissa, 
joissa saateasiakirja ei ole mukana tuotteiden 
kuljetuksen aikana. Virhemaksun määrä esite
tään säilytettäväksi nykyisellään. 

Virhemaksu voitaisiin määrätä myös milloin 
valmisteveron palauttamiseksi on annettu puut
teellisia tai vääriä tietoja. Sen sijaan nykyistä 
valmisteverotuslain 15 b §:ssä olevaa virhemak
susäännöstä ei esitetä otettavaksi uuteen lakiin. 
Valmisteveroa ei näin ollen enää voitaisi pa
lauttaa, mikäli hakemus veron palauttamiseksi 
on tehty säädetyn määräajan jälkeen. 

34 §. Koska lakiin sisältyy valmisteveron 
palauttamista koskevia säännöksiä, esitetään 
lakiin otettavaksi säännös, jonka mukaan ve
ronoikaisua, jälkiverotusta, veronkorotusta ja 
virhemaksun määräämistä koskevat säännökset 
soveltuisivat myös veronpalautuksiin. 

7 luku. V eron suorittaminen ja maksuunpano 

35 §. Verokausilta suoritettava valmistevero 
olisi maksettava verokautta seuraavan kalente
rikuukauden 27 päivänä. Milloin veroa on 
velvollinen suorittamaan rekisteröimätön elin
keinonharjoittaja tai 10 §:n 4 momentissa tar
koitettu verovelvollinen, valmistevero olisi 
maksettava samanaikaisesti vastaanotetusta lä
hetyksestä annettavan veroilmoituksen kanssa. 

36 §. Pykälässä säädetään valmisteverojen 
maksupaikoista ja veron edelleen tilittämisestä. 

37 §. Veronlisäystä olisi maksettava kuten 
nykyisinkin aina milloin veroa ei ole suoritettu 
määräajassa. Veronlisäys laskettaisiin siten, et
tä veron suorittaminen säädetyn määräajan 
jälkeen aiheuttaisi yhden prosentin lisäyksen 

valmisteveron maaraan kultakin kalenterikuu
kaudelta taikka sen osalta, jona veron maksu 
on myöhästynyt. 

38 §. Pykälään sisältyvät nykyistä vastaavat 
säännökset veron maksuunpanomenettelystä. 

39 §. Veronoikaisu- ja valitusasioiden yhtey
dessä palautettavalle valmisteverolle suoritet
taisiin korkoa, jonka määrästä jatkossakin 
säädettäisiin asetuksella. Korko laskettaisiin 
kaikissa tapauksissa veron maksupäivästä lu
kien. 

40 §. Valmistevero esitetään määrättäväksi 
kuten nykyisinkin kunkin tuoteryhmän osalta 
täysin markoin. Vastaavasti verovelvollinen il
moittaisi kunkin tuoteryhmän toimitusten yh
teismäärän täysin yksiköin. Niin ikään veron
korotus, virhemaksu ja veronlisäys määrättäi
siin täysin markoin. 

Pienimmästä kannettavasta ja palautettavas
ta määrästä säädettäisiin asetuksella kuten ny
kyisinkin. Verotettavia matkustajatuomisia ja 
henkilökunnan tuomisia alin kannettava määrä 
ei kuitenkaan tulisi koskemaan. 

8 luku. Veronalaisten tuotteiden haltuunotto 

41 §. Valmisteverosaatavien turvaamiseksi 
sellainen veronalainen tuote, jota ei asianmu
kaisesti ole ilmoitettu verotettavaksi, voitaisiin 
ottaa tulliviranomaisen haltuun kunnes verotus 
on toimitettu ja tuotteista kannettava vero 
suoritettu. Säännös koskisi sekä kotimaisia että 
tuontituotteita. Tällä hetkellä tullilain (573/78) 
56 §:n nojalla tulli voi takavarikoida sellaisen 
tuotteen, jota ei ole asianmukaisesti tulliselvi
tetty. Uudessa kansallisessa tullilaissa takava
rikkoa koskevat säännökset korvattaisiin vas
taavalla haltuunottosäännöksellä. 

Mikäli tuotteista suoritettavia valmisteveroja 
ei makseta, tuotteet voitaisiin myydä tullilaissa 
tarkoitetulla tullihuutokaupalla taikka muutoin 
realisoida taikka hävittää sen mukaan kuin 
tullilaissa säädetään. 

9 luku. Ennakkotieto 

42-43 §. Ennakkotietoa koskevat säännök
set esitetään otettavaksi myös uuteen lakiin. 
Yhteisön ulkopuolelta tuotavia tuotteita kos
kevat ennakkotiedot annettaisiin samojen pe
rusteiden mukaan kuin yhteisössä valmistelta
via tuotteita koskevat ennakkotiedot. Ennak-
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kotieto tulisi voida antaa valmisteveron osalta 
myös niistä yhteisön ulkopuolelta tuotavista 
tuotteista, joiden verotusmenettelyyn muutoin 
sovelletaan tullia koskevia säännöksiä. 

10 luku. Muutoksenhaku 

44--49 §. Valmisteverotuksen muutoksenha
kua koskevia säännöksiä on muutettu 1 päivä
nä joulukuuta 1994 voimaan tulevalla lailla 
valmisteverotuslain muuttamisesta (702/94). 
Tässä laissa muutoksenhausta esitetään säädet
täväksi asiallisesti samansisältöisenä kuin missä 
muodossa laki on voimassa muutettuna maini
tulla lailla. 

11 luku. lluojennus 

50§. Yksittäistapauksia koskevaa hakemus
perusteista mahdollisuutta veron huojentami
seksi ja sen suorittamisen lykkäämiseksi esite
tään jatkettavaksi uudessa laissa. Toimivalta 
hakemusten ratkaisemiseen olisi pääasiallisesti 
tullihallituksella, kuitenkin niin että valtiova
rainministeriö voisi ottaa periaatteellisesti tär
keän asian ratkaistavakseen. Veronhuojennusta 
koskeva säännös olisi samansisältöinen kuin 1 
päivänä syyskuuta 1994 voimaantulleessa val
misteverotuslain 42 §:n muuttamisesta annetus
sa laissa (622/94) säädetään. Säännös koskisi 
myös yhteisön ulkopuolelta tuotavia valmiste
veron alaisia tuotteita niissäkin tapauksissa, 
joissa tuotteiden verotusmenettelyyn 4 §:n no
jalla muutoin sovellettaisiin tullisäännöksiä. 

12 luku. Tuotteiden siirtäminen 

51§. Koska tuotteet yhteisöoikeuden mu
kaan on verotettava pääsääntöisesti siinä jäsen
valtiossa, jossa ne luovutetaan kulutukseen, 
yhteisössä on luotu valvontajärjestelmä, joka 
mahdollistaa valmisteveron alaisten tuotteiden 
siirtämisen verotta maasta toiseen. Järjestelmä
direktiivin edellyttämällä tavalla lakiin esite
tään otettavaksi säännökset niistä valvontaan 
liittyvistä asiakirjoista, jotka on laadittava siir
rettäessä valmisteveron alaisia tuotteita Suo
men ja toisen jäsenvaltion taikka Suomen ja 
yhteisön ulkopuolisen maan välillä. 

Pykälän 1 momentin nojalla lähettävän val
tuutetun varastonpitäjän on varustettava jäsen-

valtioiden välillä väliaikaisesti valmisteverotto
masti siirrettävät tuotteet saateasiakirjalla, jos
ta on tarkemmat säännökset komission anta
missa asetuksissa. Saateasiakirjan tarkoitukse
na on yksinkertaistaa verotuksen valvontaa ja 
siihen liittyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden vä
lillä. Hallinnollinen saateasiakirja voidaan kor
vata kaupallisella asiakirjalla, joka sisältää 
samat tiedot kuin hallinnollinen asiakirja. Saa
teasiakirjassa on yksilöitävä lähetettävät tuot
teet. 

Jäsenvaltioiden välillä tapahtuvien siirtojen 
lisäksi valvonnallisista syistä esitetään, että 
myös Suomen sisäisissä verottornissa siirroissa 
olisi käytettävä saateasiakirjaa, joka kuitenkin 
voitaisiin korvata vastaavalla muulla luotetta
vana selvityksellä siirron tapahtumisesta. 

Valtuutetulla varastonpitäjällä on yhteisöoi
keuden periaatteiden mukaan oikeus lähettää 
veronalaisia tuotteita väliaikaisesti Valmisteve
rottornana muulle vastaanottajalle kuin valtuu
tetulle varastonpitäjälle tai rekisteröidylle elin
keinonharjoittajalle vain siinä tapauksessa, että 
vastaanottaja on määrämaassa asettanut va
kuuden valmisteverojen suorittamisesta asian
omaisille viranomaisille. Tuotteet voidaan lä
hettää vasta sen jälkeen kun varastonpitäjä on 
saanut vakuuden asettamista koskevan todis
tuksen. Pykälän 2 momenttiin esitetään otetta
vaksi säännös, jonka mukaan sanottu todistus 
on liitettävä saateasiakirjaan. Todistuksessa on 
järjestelmädirektiivin 18 artiklan 3 kohdan 
nojalla mainittava määräjäsenvaltion verovi
ranomaisten asianomaisen toimiston osoite se
kä ajankohta, jona valmistevero on maksettu 
tai veroa koskeva vakuus asetettu. Suomessa 
olevan rekisteröimättömän elinkeinonharjoitta
jan velvollisuudesta asettaa vastaava vakuus 
säädetään 9 §:ssä. 

Väliaikaisesta valmisteverottomuusjärjestel
mästä yhteisön ulkopuolelle siirrettävät tuot
teet on pykälän 3 momentin nojalla varustet
tava saateasiakirjalla. 

Pykälän 4 momentissa säädetään niin sano
tusta yksinkertaistetusta saateasiakirjasta, jota 
järjestelmädirektiivin 7 artiklan 4 kohdan no
jalla on käytettävä niissä tapauksissa kun 
jäsenvaltiosta siirretään jo verotettuja tuotteita 
toiseen jäsenvaltioon Iuovutettavaksi kaupalli
seen tarkoitukseen. Tarkemmat säännökset 
saateasiakirjasta ovat komission antamassa 
asetuksessa. Saateasiakirjan käyttäminen on 
valvonnallisista syistä tarpeen, koska tuotteet 
on yhteisöoikeuden mukaan uudelleen verotet-
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tava siinä jäsenvaltiossa, jossa ne kulutetaan. 
Toisaalta saateasiakirjan käyttäminen mahdol
listaa lähtöjäsenvaltiossa jo suoritettujen vero
jen palauttamisen. 

Koska tuotteista voidaan toisessa jäsenval
tiossa kantaa valmistevero, valvonnallisista 
syistä tässä pykälässä tarkoitettua saateasiakir
jaa on käytettävä harmonisoitavan valmisteve
rotuksen piiriin kuuluvien tuotteiden osalta 
myös silloin, kun tuotteista ei Suomessa ole 
suoritettava valmisteveroa. Tällaisia tuotteita 
ovat eräät mineraaliöljyt. Yksinkertaistettua 
saateasiakirjaa on käytettävä komission yksin
kertaistetusta saateasiakirjasta antaman asetuk
sen 5 artiklan nojalla myös silloin kun jäsen
valtioiden välillä siirretään vahvasti denaturoi
tua etyylialkoholia, vaikka sanotut tuotteet 
ovat Suomessa alkoholiverotuksen ulkopuolel
la. 

Silloin kun suomalainen myyjä toimittaa 
kaukomyynnillä valmisteveron alaisia tuotteita 
toiseen jäsenvaltioon, myyjä on vastuussa mää
räjäsenvaltiossa suoritettavasta valmisteveros
ta, mikäli määräjäsenvaltion säännöksistä ei 
muuta johdu. Tällaisen myyjän on asetettava 
vakuus määräjäsenvaltiossa suoritettavista ve
roista määräjäsenvaltion niin edellyttäessä. 
Koska järjestelmädirektiivin 10 artiklan 3 koh
dan nojalla vakuuden asettamisen valvonta 
kuuluu sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa 
myyjä on, esitetään pykälän 5 momenttiin 
otettavaksi säännös myyjän velvollisuudesta 
osoittaa vakuus annetuksi ennen tuotteiden 
lähettämistä kotipaikkansa piiritullikamarille. 

Pykälän 6 momentti sisältää asetuksenanto
valtuuden niitä tapauksia varten, joissa saate
asiakirja voidaan korvata muulla asiakirjalla 
tai joissa valvontamenettelyä muutoin voidaan 
yksinkertaistaa. 

52§. Järjestelmädirektiivissä ei ole säännök
siä saateasiakirjan tai muun valvontaan liitty
vän asiakirjan käyttämisestä niissä tapauksissa, 
joissa yhteisön ulkopuolelta tuotuja asianmu
kaisesti tullattuja tuotteita siirretään valtuute
tun varastonpitäjän verottomaan varastoon. 
Valmisteveron alaisten tuotteiden korkean ve
rointressin vuoksi esitetään kuitenkin lakiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan tällaisten 
siirtojen tulisi tapahtua tullin valvonnassa. 
Käytännössä siirto tapahtuisi saateasiakirjan 
tai muun vastaavan asiakirjan avulla. 

53§. Järjestelmädirektivin 19 artiklan mukai
sesti saateasiakirja on laadittava neljänä kap
paleena, jotka ovat: Iähettäjälie jäävä kappale, 

vastaanottajan kappale, lähettäjälle tuotteen 
väliaikaisen valmisteverottomuusjärjestelmän 
soveltamisen lopettamiseksi palautettava kap
pale sekä määräjäsenvaltion toimivaltaisille vi
ranomaisille tarkoitettu kappale. Yksinkertais
tettu saateasiakirja laaditaan kolmena kappa
leena. 

Tuotteiden verotuksellisen aseman osoittami
seksi saateasiakirjan on oltava mukana tuottei
den kuljetuksen aikana lähettäjälle jäävää kap
paletta lukuunottamatta. Säännös koskee myös 
saateasiakirjan liitteitä. 

54§. Pykälään sisältyvät säännökset saate
asiakirjan palautuskappaleesta. Järjestelmädi
rektiivin 19 artiklan 2 kohdan nojalla palau
tuskappaleesta tulee käydä ilmi tiedot siitä 
veroviranomaisesta, joka toimittaa vastaanotet
tujen tuotteiden verotuksen, tuotteiden vas
taanottamisen ajankohta ja paikka, vastaan
otettujen tuotteiden kuvaus ja merkinnät siitä 
vastaako lähetys asiakirjoja, vastaanottajan re
kisterinumero sekä vastaanottajan allekirjoitus. 

Mikäli määräjäsenvaltion määräysten mu
kaan saateasiakirjan palautuskappale on var
mennettava asianomaisen viranomaisen toimes
ta, palautuskappaleessa on oltava tätä koskeva 
todistus. 

Viennin yhteydessä palautuskappaleen vah
vistaa tullitoimipaikka. 

Milloin pykälässä tarkoitettua kuittausta ei 
asianmukaisesti tapahdu, valtuutetun varaston
pitäjän on tehtävä siitä määräajassa ilmoitus 
25 §:ssä tarkoitetulle piiritullikamarille asian 
selvittämistä varten. 

13 luku. V eron palauttaminen 

55§. Pykälä sisältää säännöksen veron pa
lauttamisesta niissä tapauksissa, joissa Suomes
sa verotettu tuote siirretään toiseen jäsenval
tioon luovutettavaksi muuhun kuin yksityiseen 
käyttöön. Jotta lähetettävä tuote voidaan tar
peen vaatiessa tarkastaa, palautusta koskeva 
hakemus on tehtävä ennen tuotteiden lähettä
mistä. Lähettäjän on osoitettava, että tuotteista 
on suoritettu valmistevero Suomessa. Palautus
ta ei voida myöntää ennen kuin lähettäjä 
osoittaa yksinkertaistetun saateasiakirjan pa
lautuskappaleeseen liitetyllä todistuksena, että 
tuotteista on suoritettu valmistevero määrä
jäsenvaltiossa. 

56§. Verottomien varastojen välillä tuotteita 
voidaan siirtää verottomasti myös silloin, kun 
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tuote palautetaan takaisin lähettävälle varas
tonpitäjälle. Koska elinkeinonharjoittaja ja ve
roedustaja suorittavat veron vastaanoteluista 
tuotteista, sanotunlainen tuotteen takaisinsiirto 
verottomasti ei ole mahdollista. Jotta palautus 
kuitenkin veroseuraamuksitta voitaisiin näiden
kin verovelvollisten osalta toteuttaa esimerkiksi 
silloin, kun tuote on sopimuksenvastainen, on 
pykälään otettu säännös, jonka mukaan veron 
palauttaminen hakemusteitse on näissä tapauk
sissa mahdollista. Palautuksen saaminen edel
lyttää yksinkertaistetun saateasiakirjan käyttä
mistä sen mukaan kuin komission sanottua 
asiakirjaa koskevassa asetuksessa säädetään. 

57 §. Kaukomyynnillä toiseen jäsenvaltioon 
myydyn tuotteen Suomessa suoritettu valmiste
vero voidaan palauttaa pykälässä säädetyin 
edellytyksin. Säännös vastaa järjestelmädirek
tiivin 22 artiklan 4 kohtaa. 

58§. Pykälä vastaa järjestelmädirektiivin 20 
artiklan 4 kohtaa. Niissä tapauksissa, joissa 
lähettävä valtuutettu varastonpitäjä on 11 §:n 
nojalla suorittanut valmisteveron sellaisista 
tuotteista, joista varastonpitäjä ei ole saanut 
saateasiakirjan palautuskappaletta, varastonpi
täjällä on mahdollisuus saada suoritetut verot 
takaisin, mikäli kolmen vuoden kuluessa tuot
teiden lähettämisajankohdasta pystytään selvit
tämään, että tuotteet on verotettu toisessa 
jäsenvaltiossa. 

59§. Pykälässä säädetään veron palauttami
sesta yhteisön ulkopuolelle vietävistä tuotteista 
samoin kuin vapaa-alueelle tai tullivarastoon 
sekä 20 §:ssä tarkoitettua verotonta myyntiä 
varten siirretyistä ja muonitustarkoituksiin luo
vutetuista tuotteista. Valtuutetulle varastonpi
täjälle verottomuus voidaan 16 §:n 4 ja 6 
kohdan nojalla myöntää veroilmoituksen pe
rusteella taikka verotuksen oikaisu- tai muu
toksenhakumenettelyssä jälkikäteen. 

14 luku. Kirjanpitovelvollisuus 

60 §. Pykälä sisältää kirjanpitovelvollisuutta 
koskevat säännökset eri verovelvollisten sekä 
verottomaan tarkoitukseen tuotteita hankki
vien käyttäjien osalta. Kirjanpitoon olisi sisäl
lytettävä myös tuotteiden siirtämistä koskevat 
saateasiakirjan ja muiden vastaavien asiakirjo
jen asianmukaiset kappaleet. 

Järjestelmädirektiivin 10 artiklan mukaisesti 

pykälässä säädetään lisäksi Suomessa olevan 
kaukomyyjän kirjanpitovelvollisuudesta. 

61 §. Kirjanpitoaineisto olisi säilytettävä nel
jä vuotta. 

15 luku. Tarkastus ja tietojenantovelvollisuus 

62 §. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat 
nykyistä lakia. Valvonnallisista syistä muiden
kin elinkeinonharjoittajien kuin verovelvollis
ten olisi pyynnöstä annettava tietoja valmiste
veron alaisten tuotteiden ostoista ja edelleen
myynneistä 3 momentin nojalla. 

Pykälän 4 momenttiin esitetään otettavaksi 
säännös, jonka mukaan tulliviranomaisten ylei
nen tarkastusvaltuus koskisi myös kaikkia sel
laisia paikkoja, joissa pidetään hallussa tai 
kaupallisessa tarkoituksessa käsitellään valmis
teveron alaisia tuotteita, kuten ravitsemusliik
keitä ja vastaavia. Tämän lisäksi tulliviran
omaisilla olisi oikeus pysäyttää kulkuneuvo ja 
tehdä tarkastuksia tuotteiden kuljetuksen aika
na. Säännös koskisi elinkeinonharjoittajien li
säksi yksityishenkilöitä. 

63 §. Pykälässä säädetään verovelvollisten 
velvollisuudesta osoittaa, että verotta toimite
tut valmisteveron alaiset tuotteet on toimitettu 
verottomaan tarkoitukseen. Vastaava velvolli
suus koskisi 10 §:n 3 momentissa tarkoitettuja 
käyttäjiä. 

64-65 §. Säännökset muiden kuin verovel
vollisten tietojenantovelvollisuudesta ja uh
kasakkomahdollisuudesta vastaavat nykyistä 
lakia. 

16 luku. Salassapitovelvollisuus 

66-67 §. Viranomaisten samoin kuin mui
den asianomaisten henkilöiden salassapitovel
vollisuutta koskevat säännökset vastaavat voi
massaolevaa lakia. 

17 luku. Rangaistussäännökset 

68-69 §. Säännökset vastaavat pääosin ny
kyistä lakia. 

70 §. Pykälän sisältämän valtuutussäännök-
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sen nojalla tulliviranomaiset suorittaisivat edel
leenkin epäillyn valmisteverorikoksen esitutkin
nan. 

18 luku. Erinäiset säännökset 

71 §. Pykälä sisältää säännöksen vapaa
alueelta tai tullivarastosta kulutukseen luovu
tettujen tuotteiden verottamisesta. 

72 §. Järjestelmädirektiivin edellyttämällä ta
valla valmisteveron alaiset tuotteet, joista veroa 
ei ole suoritettu, on valmistettava, jalostettava 
ja varastaitava verottomassa varastossa. 

73 §. Säännös verovelvollisten velvollisuudes
ta antaa verotusta varten näytteitä sisältyy jo 
nykyiseen lakiin. 

74 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön
panosta annettaisiin asetuksella. 

19 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

75 §. Laki tulisi voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Järjestelmädirektiivin 28 artiklan nojalla ve
rottomien tavaroiden myymälöistä myytävien 
tuotteiden verottomuutta jäsenvaltioiden väli
sessä matkustajaliikenteessä jatkettaisiin 30 
päivään kesäkuuta 1999 saakka. 

Lailla kumottaisiin voimassaoleva valmiste
verotuslaki. Kuruottavaa lakia kuitenkin edel
leen sovellettaisiin niihin valmisteveron alaisiin 
tuotteisiin, jotka ennen lain voimaantuloa on 
luovutettu tullivalvonnasta tai viety valmistus
paikalta. Niin ikään kuruottavaa lakia sovellet
taisiin vastaaviin varmuusvarastointimaksun 
tai öljyjätemaksun alaisiin tuotteisiin. 

Ennen lain voimaantuloa tullivalvonnasta 
luovutettuihin valmisteveron alaisiin tuotteisiin 
sovellettaisiin tullia koskevia säännöksiä sellai
sina, kuin ne ovat voimassa ennen sanottua 
ajankohtaa. 

76 §. Pykälän sisältämän siirtymäsäännöksen 
mukaan ne yritykset, jotka lain voimaan tul
lessa valmistavat tai joilla tällöin on tullihalli
tuksen antama lupa pitää tuotteita verottornis
sa varastoissa, voisivat jatkaa valmistusta tai 
luvan mukaista toimintaa kuitenkin niin, että 
uuden lain mukaiset luvat olisi haettava vii
meistään kolmen kuukauden kuluessa lain voi
maantulosta. 

1.2. Laki tupakkaverosta 

Yleiset säännökset 

1 §. Pykälässä säädetään valtiolle suoritetta
vasta tupakkaverosta. 

Tupakkaveron ensisijaisesti valtiontaloudelli
sen tavoitteen lisäksi tupakkatuotteiden valmis
teverotuksella pyritään vähentämään tupakka
tuotteiden kulutusta, mitä koskeva tavoite on 
nykyistä vastaavasti kirjattu 2 momenttiin. 

2 §. Tupakkaveroa kannetaan savukkeista, 
sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuke
tupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hie
noksi leikatusta tupakasta. 

Ehdotuksen mukaan tupakkaveroa kannet
taisiin lisäksi savukepaperista, joka ei kuulu 
harmonisoitavan tupakkaverotuksen piiriin. 

3 §. Säännös sisältää sikarin ja pikkusikarin 
tyhjentävän määritelmän. Tupakkatuotteiden 
määrittelyssä nykyisessä laissa olevasta viit
tauksesta tullitariffin nimikkeisiin luovuttaisiin. 

Tuotteet, jotka on osittain valmistettu muus
ta kuin tupakasta, rinnastettaisiin 2 momentis
sa mainituin edellytyksin sikareihin ja pik
kusikareihin. 

4 §. Pykälä sisältää savukkeen määritelmän. 
Tällä hetkellä pykälän 1 momentin 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut savuketupakkaan rinnas
tetut tupakkakääröt katsottaisiin uuden määri
telmän myötä savukkeiksi. 

Savukkeiden verotaulukossa määritellyn yk
sikköveron määräämistä varten 2 momentissa 
on säädetty pitkien savukkeiden verottamisesta 
useampana savukkeena, jotta ne eivät saisi 
verotuksellista etua. 

5 §. Piippu- ja savuketupakka määriteltäisiin 
tupakkaverotusta koskevien direktiivien mu
kaisesti. Piippu- ja savuketupakasta erotettai
siin 2 momentissa omaksi ryhmäkseen savuk
keiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka, 
jolle on määritelty piippu- ja savuketupakan 
verotasoa korkeampi vero. Teollisuuden tarvit
seman siirtymäajan vuoksi säännös tulisi kui
tenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 
1998. Sanottua ajankohtaa ennen savukkeiksi 
käärittävään hienoksi leikattuun tupakkaan so
vellettaisiin, mitä piippu- ja savuketupakasta 
säädetään. 

6 §. Sikareiden ja pikkusikareiden määritel
mää vastaavasti savukkeisiin, piippu- ja savu
ketupakkaan sekä savukkeiksi käärittävään 
hienoksi leikattuun tupakkaan rinnastettaisiin 
tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmis-
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tettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka täyt
tävät muut 4 tai 5 §:ssä säädetyt edellytykset. 
Milloin lääkintätarkoituksiin käytettävä tuote 
ei kuitenkaan sisällä tupakkaa lainkaan, se ei 
kuuluisi lain soveltamisalaan. 

7 §. Savukepaperi kuuluisi tupakkaverolain 
piiriin edelleenkin silloin kun se on vähittäis
myyntimuodossa. 

Veron määräämisen perusteet 

8 § ja verotaulukko. Veromäärät sisältyvät 
verotaulukkoon. Vero määrättäisiin 9 §:ssä 
määritellyn vähittäismyyntihinnan perusteella. 
Savukkeista vero määrättäisiin lisäksi yksikkö
verona, jolloin veroa kannettaisiin 75 markkaa 
1 000 savuketta kohti. 

Hyvin halpojen tupakkatuotteiden alhaisen 
verotason ehkäisemiseksi savukkeista ja savuk
keiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupa
kasta olisi kuitenkin aina suoritettava verotau
lukossa mainittu vähimmäisvero. Tupakkave
ron vähimmäisverona olisi suoritettava 90 pro
senttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden 
tai savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan tupakkaverosta. Jotta vähimmäisve
ron kantaminen ei nostaisi tuotteen veroa 
kohtuuttoman korkeaksi sen hintaan nähden, 
verotaulukossa on määritelty vähimmäisveroa 
kannettaessa tuotteen kokonaisverotuksen ka
toksi 90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan 
savukkeen tai savukkeeksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan kokonaisverosta. Kokonais
veroon luettaisiin tupakkaveron lisäksi arvon
lisävero. 

Verotaulukossa mainitut kysytyimmät hinta
luokat vahvistaisi tullihallitus. 

9 §. Vähittäismyyntiin tarkoitettujen tupak
katuotteiden vero määrättäisiin valmistevero
tuslain 10 §:ssä tarkoitetun verovelvollisen il
moittaman vähittäismyyntihinnan perusteella. 
Vähittäismyyntihinta olisi verovelvollisen va
paasti määriteltävissä ja sillä tarkoitettaisiin 
ylintä vähittäismyyntihintaa sisältäen kaikki 
verot kuten nykyisinkin. 

Pykälän 2 momentin nojalla muiden kuin 
vähittäismyyntiin tarkoitettujen tuotteiden vä
hittäismyyntihintana pidettäisiin vastaavien 
tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. 
Säännös tulisi sovellettavaksi verotettaessa 
matkustajien tuomisia ja muita muuten kuin 
kaupallista myyntiä varten maahan tuotuja 
tupakkatuotteita. Jollei vastaavia tupakkatuot-
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teita Suomessa olisi, savukkeiden ja savukkeik
si käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero 
määrättäisiin verotaulukossa mainitun vähim
mäisveron mukaisesti. Muiden kuin savukkei
den ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leika
tun tupakan verotusarvona pidettäisiin tällöin 
tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyynti
hintaa, jonka vahvistaisi tullihallitus kuten 
nykyisinkin. 

Verottomuus 

10 §. Tupakkatuotteiden verottomuudesta 
säädettäisiin valmisteverotuslaissa. Lisäksi kak
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi tupakka
tuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitet
tujen tuotteiden valmistukseen, olisivat verot
tomia. 

Koska laki toimenpiteistä tupakoinnin vä
hentämiseksi edellyttää näytteiden antamista 
viranomaisille, näytteiksi luovutettujen tupak
katuotteiden verottomuutta jatkettaisiin. 

Hinta- ja tarkastuslipukkeet 

11 §. Verotuksen valvonnallisista syistä, eri
tyisesti sisäkaupan rajakontrollin poistumisen 
vuoksi, kaikki markkinoilla olevat tupakka
tuotteet tulisi edelleen merkitä hinta- tai tar
kastuslipukkeella ennen niiden luovuttamista 
kulutukseen Suomessa. Verovelvollisen olisi 
edelleen merkittävä hintalipukkeeseen vähit
täismyyntihinta, jonka perusteella tupakkavero 
suoritetaan. Väärinkäytästen estämiseksi hinta
lipuke olisi kiinnitettävä vähittäismyyntipakka
ukseen suojakelmun alle. Erillisen hintalipuk
keen sijasta vähittäismyyntihinta voitaisiin 
myös painaa vähittäismyyntipakkaukseen. 

Valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity 
elinkeinonharjoittaja hankkisi ja kustantaisi 
hintalipukkeet itse. Säännös vastaisi voimassa 
olevan tupakkaverolain 11 §:ää, joka koskee 
kotimaista valmistajaa. Muille verovelvollisille 
hintalipukkeet toimittaisi tullihallitus omakus
tannushintaan. Suomeen tuotavien tupakka
tuotteiden hintalipukkeet toimitettaisiin käy
tännössä edelleen valmistajille etukäteen vas
taavasti kuin toimenpiteistä tupakoinnin vä
hentämiseksi annetun lain 7 §:ssä tarkoitetut 
varoitusmerkinnät. 

12 §. Valvonnallisista syistä muut kuin kau
pallisessa tarkoituksessa Suomeen yhteisöstä 
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tai sen ulkopuolelta tuodut tupakkatuotteet 
varustettaisiin tullin toimesta tarkastuslipuk
keilla ennen niiden luovuttamista kulutukseen. 
Säännös koskisi nykyiseen tapaan tullihuuto
kaupalla myytäviä tupakkatuotteita sekä mat
kustajien ja ulkomaanliikenteen alusten ja ajo
neuvojen henkilökunnan verotettavia tupakka
tuomisia. Säännöksen mukaan myös matkusta
jien yhteisön alueelta tuomat verotettavat tu
pakkatuotteet olisi esitettävä tullille varustetta
vaksi tarkastuslipukkeilla. 

Verottomaksi säädettyjä tuomisia ja lahjalä
hetyksiä säännös ei kuitenkaan 2 momentin 
mukaan koskisi. 

Mikäli valvonnan yhteydessä tavataan 
myynnissä olevia tupakkatuotteita, joista puut
tuu hinta- tai tarkastuslipuke, sitä voidaan 
pitää osoituksena siitä, ettei tupakkatuotteesta 
ole suoritettu tupakkaveroa. Tällöin tuotteiden 
hallussapitäjäitä voidaan valmisteverotuslain 
10 §:n 5 momentin mukaisesti periä tuotteista 
suoritettava tupakkavero. Lisäksi tulevat sovel
lettavaksi valmisteverotuslain veronkorotusta 
koskevat säännökset. Asianmukaisesti verotta
matta jääneet tupakkatuotteet voidaan ve
rosaatavien turvaamiseksi ottaa tulliviranomai
sen haltuun siten kuin valmisteverotuslain 
41 §:ssä säädetään. 

Erinäiset säännökset 

13 §. Muualla valmisteverotuksessa jo nou
datetun periaatteen mukaisesti valtioneuvostol
la olisi oikeus saattaa voimaan muutettavaksi 
ehdotettu tupakkavero välittömästi sen jälkeen, 
kun eduskunnalle on annettu esitys tupakkave
ron muuttamisesta. 

14 §. Jollei tässä laissa toisin säädetä, savuk
keiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu
ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän 
hienoksi leikatun tupakan valmisteverotuksessa 
noudatettaisiin valmisteverotuslain säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin nojalla myös savukepa
perin valmisteverotuksessa noudatettaisiin so
veltuvin osin valmisteverotuslain säännöksiä. 
Savukepaperista verovelvollinen olisi se, joka 
ansiotarkoituksessa valmistaa tai ansiotoimin
nassaan vastaanottaa yhteisöstä tai tuo sen 
ulkopuolelta savukepaperia. Tällaiseen verovel
volliseen sovellettaisiin soveltuvin osin valmis
teverotuslain valtuutettua varastonpitäjää ja 
rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia 
säännöksiä. Rekisteröimättömään, satunnaisen 

savukepaperierän vastaanottajaan tai tuojaan 
sovellettaisiin valmisteverotuslain rekisteröimä
töntä elinkeinonharjoittajaa tai maahantuojaa 
koskevia säännöksiä. 

Savukepaperin valmisteveron kansallisesta 
luonteesta johtuen valmisteverotuslain sään
nökset tuotteiden siirtämisestä eivät soveltuisi 
savukepaperiin. Koska yhteisön ulkopuolelta 
tuotavaa savukepaperia voidaan valmistevero
tuslain mukaan verottomasti siirtää valtuutetun 
varastonpitäjän verottomaan varastoon, tämän 
siirron tulisi kuitenkin tapahtua valmistevero
tuslain edellyttämällä tavalla tullin valvonnas
sa. 

15 §. Asetuksella annettaJsnn tarkempia 
säännöksiä lain täytäntöönpanosta. 

16 §. Laki tulisi voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. Savukkeiksi käärittävää 
hienoksi leikattua tupakkaa koskevia säännök
siä sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivästä 
tammikuuta 1998. 

17 §. Lailla kumottaisiin nykyinen tupakka
verosta annettu laki. Nykyisessä laissa tarkoi
tetusta nuuskasta ja purutupakasta olisi suori
tettava tupakkaveroa nykyisen lain mukaiset 
määrät vuoden 1995 helmikuun loppuun saak
ka. Maaliskuun 1 päivänä 1995 voimaantule
vassa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi
seksi annetun lain muuttamisesta annetussa 
laissa (765/94) kielletään suussa käytettävän 
nuuskan markkinoille saattaminen. 

1.3. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 

Yleiset säännökset 

1 §. Pykälässä säädetään valtiolle suoritetta
vasta alkoholi- ja alkoholijuomaverosta. Vero 
kannetaan edelleen perusverona ja lisäverona. 

2 §. Veron kohteena ovat oluet, viinit, väli
tuotteet ja etyylialkoholi. 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisi nyky
tilannetta vastaavasti alkoholilain 4 §:ssä tar
koitettu kotivalmistus. Kotitalouksissa yksityi
seen käyttöön yksinomaan käymisen avulla 
valmistetut oluet ja viinit jäisivät verotuksen 
ulkopuolelle, milloin valmistus ei tapahdu 
myynti tarkoituksessa. 

Niin ikään verotuksen ulkopuolelle jäisi vah
vasti denaturoitu etyylialkoholi. Denaturointi 
tapahtuisi rakennedirektiivin 27 artiklan a ala
kohdan tarkoittamalla tavalla jonkin jäsenval
tion antamien vahvasti denaturoituja tuotteita 
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koskevien määräysten mukaisesti. Vahvasti de
naturoituna alkoholiverotuksen ulkopuolelle 
jäisivät muun muassa erilaiset autojen kemi
kaalituotteet, kuten jäänestoaineet ja pesuai
neet Veron ulkopuolelle jäisivät myös jäsen
valtion määräysten mukaisesti lievästi dena
turoidut tuotteet, jotka käytetään muiden 
kuin nautintatarkoituksiin käytettävien tuottei
den valmistukseen, kuten maali- ja kosme
tiikkateollisuudessa. Suomessa denaturointia 
koskevat määräykset sisältyisivät alkoholival
misteiden denaturoinnista annettavaan asetuk
seen. 

Milloin vahvasti denaturoituja tuotteita siir
retään jäsenvaltioiden välillä, tuotteet on kui
tenkin varustettava 17 päivänä joulukuuta 1992 
lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen 
yhteisön sisällä liikkuvien valmisteveron alais
ten tuotteiden yksinkertaistetusta saateasiakir
jasta annetun komission asetuksen (ETY) N:o 
3649/92 5 artiklan nojalla asetuksessa tarkoite
tulla saateasiakirjalla. 

3 §. Pykälässä määritellään eri veroryhmiin 
kuuluvat tuotteet. 

Alkoholijuomista veron piiriin kuuluisivat 
kaikki juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 
1,2 tilavuusprosenttia ja lisäksi oluet, joiden 
alkoholipitoisuus ylittää 0,5 tilavuusprosenttia. 
Rakennedirektiivin edellyttämällä tavalla veron 
piiriin kuuluisivat myös nautittavaksi kelpaa
maton etyylialkoholi eli niin sanottu väkiviina 
sekä niin sanotut alkoholivalmisteet, lukuunot
tamatta 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuja dena
turoituja tuotteita. Veronkantoon näillä tuot
teilla ei kuitenkaan merkittävästi olisi vaikutus
ta 8 §:ssä olevien verottomuussäännösten vuok
SI. 

Oluen määritelmä on alkoholipitoisuuden 
alarajaa lukuunottamatta säilytetty nykyisel
lään. 

Viinillä tarkoitettaisiin tullitariffin nimikkee
seen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa juomaa, 
jonka sisältämä alkoholi on kokonaan käymi
sestä peräisin. 

Välituotteella tarkoitettaisiin sanottuihin ni
mikkeisiin kuuluvia juomia, joiden alkoholipi
toisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia ja 
jotka eivät ole tässä laissa tarkoitettuja oluita 
tai viinejä. Viinipohjaiset tuotteet, jotka sisäl
tävät lisättyä etyylialkoholia, kuuluisivat tähän 
ryhmään. 

Etyylialkoholilla tarkoitettaisiin tässä laissa 
tullitariffin nimikkeeseen 2207 tai 2208 kuulu
vaa tuotetta, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 

tilavuusprosenttia. Nimikkeisiin kuuluva etyy
lialkoholi olisi veronalaista myös silloin, kun 
sitä sisältyy muuhun tullitariffin ryhmään kuu
luvaan tuotteeseen. Denaturoitu etyylialkoholi 
jäisi kuitenkin edelleen verotuksen ulkopuolelle 
2 §:n 3 momentissa säädetyin edellytyksin. Ni
mikkeeseen 2204, 2205 ja 2206 kuuluvat alko
holijuomat, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 
tilavuusprosenttia, verotettaisiin myös tähän 
ryhmään kuuluvina. Niin ikään tuotteet, jotka 
sisältävät juotavaa alkoholia joko liuoksina tai 
muutoin kuuluisivat veron piiriin. Tällaisia 
tuotteita olisivat muun muassa kuivat alkoholit 
ja alkoholipitoiset aromit. Alkoholia sisältävät 
aromit, jotka käytetään elintarvikkeiden tai 
alkoholittomien juomien valmistukseen, olisi
vat kuitenkin verottomia alkoholilain erityis
myyntisäännösten mukaisesti. Ne alkoholipitoi
set juomat, jotka makeis- ja virvoitusjuomave
rolain nojalla verotettaisiin virvoitusjuomina eli 
enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 
sisältävät juomat, eivät kuitenkaan kuuluisi 
tässä laissa tarkoitettuun etyylialkoholina vero
tettavaan ryhmään. 

Veron määräämisen perusteet 

4 § ja verotaulukko. Oluet jaettaisiin alkoho
lipitoisuuden perusteella kahteen veroluok
kaan. Oluesta, jonka alkoholipitoisuus on enin
tään 2,8 tilavuusprosenttia, veroa kannettaisiin 
0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia, mi
kä vastaisi nykyistä mietojen oluiden virvoitus
juomaveron määrää. Yli 2,8 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia sisältävien oluiden alkoholi
juomaverotusta jatkettaisiin entisellään. Pien
panimoiden valmistaman oluen alennetusta ve
rosta säädettäisiin 9 §:ssä. 

Viinit jaettaisiin tässä laissa alkoholipitoisuu
den perusteella neljään veroluokkaan, joissa 
veromäärä nousisi asteittain. Alhaisimpaan ve
roluokkaan kuuluisivat yli 1 ,2 mutta enintään 
2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät 
viinit, joista tällä hetkellä kannetaan virvoitus
juomaveroa. Käymisteitse valmistetut simat, 
eräät siiderit, coolerit ja niin sanotut alkoho
littomat viinit kuuluisivat tähän veroluokkaan. 
Alkoholijuomaveron määrä olisi tässä veroluo
kassa virvoitusjuomaveron suuruinen eli 0,27 
markkaa litralta valmista juomaa. Muut kolme 
veroluokkaa veromäärineen vastaisivat nykyis
tä alkoholijuomaverolakia. 

Välituotteiden vero määrättäisiin viinien ve-



52 1994 vp - HE 237 

roa vastaavasti juomamäärän perusteella ra
kennedirektiivin 18 artiklan edellyttämällä ta
valla. Välituotteet on jaettu alkoholipitoisuu
den perusteella verotuksellisesti kahteen ryh
mään siten, että raja-arvona on 15 ja 22 
tilavuusprosentin enimmäisalkoholipitoisuus. 
Veromäärät olisivat 30 tai 50 markkaa litralta 
valmista alkoholijuomaa. 

Etyylialkoholista kannettaisiin määräveroa 
3,00 markkaa senttilitralta etyylialkoholia. 
Kuitenkin, nykyistä virvoitusjuomaveroa vas
taavasti, tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuulu
vien tuotteiden, joiden alkoholipitoisuus on yli 
1,2 mutta enintään 2,8 tilavuusprosenttia, mää
rävero olisi 0,10 markkaa senttilitralta etyylial
koholia. Sanottuun nimikkeeseen kuuluvien 
juomien vero olisi nykyistä alkoholijuomaveroa 
vastaavasti 2,65 markkaa senttilitralta etyylial
koholia, milloin juomien alkoholipitoisuus on 
yli 2,8 mutta enintään 10 tilavuusprosenttia. 
Alennetun veron piiriin jäisivät long drink 
-tyyppiset lonkerojuomat. 

5 §. Yksityishenkilöiden omaa käyttöään 
varten Suomeen mukanaan tuomista alkoholi
juomista olisi suoritettava alkoholijuomaveroa 
siltä osin kuin tuontimäärä ylittää verottomak
si säädetyn rajan. Säännös koskisi sekä yhtei
söstä että sen ulkopuolelta tuotuja matkustaja
tuomisia samoin kuin verottomien tavaroiden 
myymälöistä hankittuja verottomia alkoholi
juomia. Niin ikään ulkomaanliikenteen alusten 
ja ajoneuvojen henkilökunnan tuomiset olisi 
verotettava siltä osin kuin tuomisia tuodaan 
enemmän kuin verottomaksi säädetään. Vero
tettavista alkoholituomisista kannettaisiin al
koholijuomaveroa tämän lain mukaisesti. Kos
ka tuomisten alkoholipitoisuuden määrittämi
nen käytännössä saattaa koitua ongelmallisek
si, asetuksella voitaisiin tarvittaessa säätää ve
rotettaville alkoholituomisille keskimääräiset ve
romäärät juomalajikohtaisesti. Pykälään sisältyy 
tämän mahdollistava valtuutussäännös. 

Myös yhteisön ulkopuolelta vastaanoteluista 
ei-kaupallisista lähetyksistä on suoritettava al
koholijuomaveroa siltä osin kuin lähetysten 
määrät ylittävät verottomaksi säädetyn rajan. 
Näille tuotteille voitaisiin 2 momentin mukaan 
niin ikään määrätä juomalajikohtaiset vero
määrät. 

Tässä pykälässä tarkoitetuista verottomuus
rajoista säädettäisiin valmisteverotuslaissa. 

6 §. Säännös vastaa nykyistä lakia. 

Lisävero 

7 §. Lisäveroa kannettaisiin samoilla perus
teilla kuin nykyisinkin. Lisäveron piiriin kuu
luisivat vain vähittäismyyntipäällyksissä olevat 
alkoholijuomat. 

Pykälän 3 momentin mukaan tuotteen pak
kaaminen rinnastettaisiin valmisteverotuslaissa 
tarkoitettuun valmistukseen, jolloin velvolli
suus lisäveron suorittamiseen olisi pakkaajalla. 
Pakkaamisen tulisi tapahtua verotlomassa va
rastossa. Valmisteverotuslain 10 §:n 1 momen
tin nojalla verovelvollisena voitaisiin pitää sitä, 
jonka toimeksiannosta sanottu pakkaaminen 
tapahtuu. 

Verottomuus 

8 §. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 
verottomia olisivat tuotteet, jotka käytetään 
tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistuk
seen. Samalla perusteella verotonta olisi etyy
lialkoholi, joka käytetään makeis- ja virvoitus
juomaverolaissa tarkoitettujen virvoitusjuo
mien valmistukseen. Virvoitusjuomaveroa kan
nettaisiin enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyy
lialkoholia sisältävistä juomista ja enintään 0,5 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävästä 
oluesta. 

Verottomia olisivat niin ikään tuotteet, jotka 
toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun erityis
myyntiin sekä tuotteet, jotka toimitetaan alko
holilaissa tarkoitettuun laadunvalvontaan. Eri
tyismyynti kattaisi verottomuussäännökset siltä 
osin kuin jäsenvaltioiden on rakennedirektiivin 
27 artiklan 1 kohdan nojalla vapautettava 
veron piiriin kuuluvat tuotteet verosta. Verot
tomia olisivat siten nimikkeeseen 2209 kuulu
van etikan sekä lääkelaissa tarkoitettujen lääk
keiden valmistukseen käytettävät tuotteet. Ve
rottomia olisivat myös tuotteet, jotka käyte
tään elintarvikkeiden ja enintään 1,2 tilavuus
prosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholit
tomien juomien valmistuksessa käytettävien 
aromien valmistukseen. Niin ikään verottomia 
olisivat tuotteet, jotka käytetään sellaisinaan 
tai puolivalmisteen ainesosana elintarvikkeiden 
valmistuksessa edellyttäen, että alkoholipitoi
suus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 
100 kilossa suklaata ja 5 litraa puhdasta 
alkoholia 100 kilossa muuta tuotetta. Lisäksi 
erityismyyntinä verottomia olisivat rakennedi
rektiivin 27 artiklan 2 kohdan sallimalla tavalla 
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lääkintätarkoituksiin sairaaloissa ja apteekeissa 
käytettävät tuotteet, samoin kuin jonkin tuot
teen valmistusprosessissa käytettävät tuotteet, 
milloin lopputuote ei sisällä alkoholia sekä 
tuotteet, jotka käytetään sellaisen aineksen 
valmistuksessa, joka ei ole tämän lain piiriin 
kuuluva tuote. Alkoholilaissa tarkoitettuun eri
tyismyyntiin taikka laadunvalvontatarkoituk
siin käytettävinä verottomia olisivat myös näyt
teinä analyyseissä tai tieteelliseen tarkoituksiin 
käytettävä alkoholi, samoin kuin apuaineena 
tieteellisessä tutkimuksessa käytettävä alkoholi. 

Erityismyyntiä ja laadunvalvontaa valvoisi 
alkoholilain perusteella tuotevalvontakeskus. 

Muusta alkoholin ja alkoholijuomien valmis
teverotuksessa sovellettavasta verottomuudesta 
säädettäisiin valmisteverotuslain verottomuus
säännöksissä. 

Erinäiset säännökset 

9 §. Pienten riippumattomien panimaiden 
valmistamien oluiden veronalennusta jatkettai
siin nykyistä lakia vastaavasti. Pienellä riippu
mattomana paniroolia tarkoitetaan rakennedi
rektiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pani
maa, joka on oikeudellisesti ja taloudellisesti 
riippumaton muista panimoista ja toimii tilois
sa, jotka sijaitsevat fyysisesti erillään muiden 
panimaiden tiloista, eikä harjoita lisenssival
mistusta. 

10 §. Ellei tässä laissa toisin säädetä, alkoho
li- ja alkoholijuomaverotuksessa noudatettai
siin valmisteverotuslain säännöksiä. 

11 §. Valtioneuvosto voisi saattaa voimaan 
muutettavaksi ehdotetun alkoholi- ja alkoholi
juomaveron heti sen jälkeen kun eduskunnalle 
on annettu ehdotus tämän lain muuttamisesta. 

12 §.Tarkemmat säännökset lain täytäntöön
panosta annettaisiin tarvittaessa asetuksella. 

13 §. Laki tulisi voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. Lailla kumottaisiin voi
massaoleva alkoholijuomaverolaki. 

14 §. Pykälä sisältää siirtymäsäännöksen sel
laisia alkoholijuomia varten, jotka valmisteve
rotuslain nojalla annettujen päätösten perus
teella siirtyisivät valtuutetun varastonpitäjän 
verottomaan varastoon ja joista jo on maksettu 
alkoholijuomavero tai virvoitusjuomavero. 
Maksettu vero voitaisiin näissä tapauksissa 
vähentää verovelvollisen verotuksessa. 

1.4. Laki nestemäisten polttoaineiden 
valmis te verosta 

Yleiset säännökset 

1 §. Pykälässä säädetään valtiolle suoritetta
vasta nestemäisten polttoaineiden valmisteve
rosta. Verona kannettaisiin perusveroa ja lisä
veroa. Lisävero määräytyisi polttoaineen kes
kimääräisen energia- ja hiilisisällön perusteella 
vastaavasti kuin voimassa olevan polttoaineve
rolain (1161/93) mukainen lisävero kuitenkin 
niin, että hiilipitoisuuden perusteella määräyty
vä vero olisi 38,3 markkaa hiilidioksiditonnilta 
ja energiasisällön perusteella määräytyvä vero 
3,5 markkaa megawattitunnilta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään huoltovar
muusrahastoon suoritettavasta polttoaineiden 
huoltovarmuusmaksusta, joka korvaisi var
muusvarastointimaksulain (11 05/83) nojalla 
kannettavan varmuusvarastointimaksun poltto
aineiden osalta. Huoltovarmuusmaksun avulla 
turvataan maan energiahuollon häiriöttämän 
toiminnan kannalta välttämätön polttoaineiden 
varmuusvarastointi. 

Pykälän 3 momentin nojalla nestemäiseen 
polttoaineeseen lisätystä apuaineesta olisi suo
ritettava valmistevero ja huoltovarmuusmaksu 
samojen perusteiden mukaan kuin siitä poltto
aineesta, johon apuaine on lisätty. Säännös 
koskisi nykyiseen tapaan nestemäisten mootto
ripolttoaineiden apuaineita. 

2 §. Pykälän 1 momentti sisältää eräiden 
laissa tarkoitettujen käsitteiden määritelmät. 
Nestemäisillä pohtoaineilla tarkoitettaisiin 1 
kohdan nojalla lain liitteenä olevassa verotau
lukossa mainittuja tuotteita, joita olisivat 
moottoribensiini ja dieselöljy eri laatuineen 
sekä kevyt ja raskas polttoöljy. 

Koska kivennäisöljyjen rakennedirektiivin 2 
artiklan 2 kohdan nojalla valmisteveron alaisia 
ovat myös ne mineraaliöljyt, joille ei ole vero
direktiivissä erikseen määritelty vähimmäisve
roa, mutta jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
tai joita myydään taikka käytetään moottori
polttoaineena tai lämmityskäyttöön, 2 kohdas
sa määriteltäisiin, mitä mineraaliöljyillä tarkoi
tetaan. Lainkohdassa määriteltyihin mineraa
liöljyihin olisi sovellettava valmisteverotuslain 
säännöksiä tuotteiden siirtämisestä yhteisön eri 
jäsenvaltioiden välillä, vaikka sanotusta mine
raaliöljystä ei Suomessa pykälän 2 momentin 
nojalla kannettaisi polttoaineiden valmisteve
roa. 
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Moottoripolttoaineena käytettävien 2 koh
dassa määriteltyjen mineraaliöljyjen lisäksi 
muutkin tuotteet, jotka on tarkoitettu käytet
täviksi moottoripolttoaineena, on verotettava 
moottoripolttoaineena. Tämän vuoksi 3 koh
dan nojalla tässä laissa moottoribensiiniksi 
katsottaisiin varsinaisen moottoribensiinin li
säksi kaikki sellaiset mineraaliöljyt ja muut 
tuotteet, jotka luovutetaan käytettäväksi polt
toaineena ottomoottoreissa. Pykälän 2 momen
tin nojalla ottomoottoreissa käytettävistä polt
toaineista veron ulkopuolelle jäisivät kuitenkin 
lentobensiini ja veneissä käytettäväksi tarkoi
tettu tunnistettavaksi tehty moottoripetroli. Ve
ronalaisia tuotteita olisivat ottomoottoreissa 
polttoaineena käytettäväksi tarkoitettu mootto
rialkoholi ja valopetroli sekä ajoneuvoissa käy
tettävä moottoripetroli. Moottoribensiiniksi 
rinnastettavina näistä polttoaineista kannettai
siin moottoribensiinin peruslaadun vero. 

Lyijyttömän moottoribensiinin, moottori
bensiinin sekoituksen ja reformuloidun moot
toribensiinin määritelmät säilytettäisiin ennal
laan. 

Moottoribensiinin määritelmää vastaavasti 
pykälän 1 momentin 7 kohdan nojalla diese1-
öljyksi katsottaisiin tullitariffin nimikkeeseen 
2710 kuuluvan dieselöljyn lisäksi kaikki sellai
set mineraa1iöljyt ja muut tuotteet, jotka luo
vutetaan käytettäväksi polttoaineena diesel
moottoreissa. Dieselöljyn peruslaadun mukaan 
verotettavaksi tulisivat myös dieselmoottoreissa 
polttoaineena käytettäväksi tarkoitetut kasviöl
jyt ja valopetroli. 

Rikittömän dieselöljyn määritelmä vastaisi 
nykyisessä laissa olevaa määritelmää. 

Milloin 7 kohdassa tarkoitettu dieselöljy 
tehdään tunnistettavaksi, polttoainetta pidettäi
siin 9 kohdan nojalla verotuksellisesti kevyenä 
polttoöljynä. Kevyttä polttoöljyä ei saisi luo
vuttaa käytettäväksi polttoaineena ajoneuvois
sa. Veneiden ja muiden alusten dieselmootto
reissa voisi edelleen käyttää tunnistettavaksi 
tehtyä kevyttä polttoöljyä. 

Lämmitykseen käytettävien mineraaliöljyjen 
lisäksi rakennedirektiivin 2 artiklan 3 kohdan 
mukaan kaikki hiilivedyt, erikseen mainittuja 
tuotteita lukuunottamatta, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi, joita myydään taikka käytetään 
lämmitystarkoituksiin, on verotettava vastaa
van lämmitykseen käytettävän mineraaliöljyn 
tavoin. Mineraaliöljyistä kevyeksi polttoöljyksi 
katsottaisiin lämmityskäyttöön luovuteltavat 
nestemäiset mineraaliöljyt, jotka on tehty tun-

nistettavaksi tämän lain säännösten mukaan. 
Tunnistettavaksi tehdyn dieselöljyn lisäksi ke
vyen polttoöljyn vero kannettaisiin tunnistetta
vaksi tehdystä valopetrolista, joka ei tällä 
hetkellä ole veronalainen tuote. 

Muut lämmityskäyttöön luovutettavat mine
raaliöljyt sekä hiilivedyt, lukuunottamatta 2 
momentissa tarkoitettuja tuotteita, katsottaisiin 
10 kohdan nojalla raskaaksi polttoöljyksi. 

Lämmityksellä tarkoitettaisiin 11 kohdan no
jalla mineraaliöljyjen ja hiilivetyjen käyttämistä 
polttotarkoituksiin, jollaiseksi katsottaisiin 
myös lämmön tuottaminen teollisuuden erilai
siin tarpeisiin. 

Pykälän 2 momentissa luetellaan lain sovel
tamisalan ulkopuolelle jäävät tuotteet, joita 
olisivat maakaasu, kivihiili, ruskohiili, turve, 
ligniitti ja muu raaka-ainemuodossa oleva hii
livety, maaöljykoksi, -bitumi ja öljynjalostuk
sen pohjatuote. Harmonisoitavan valmistevero
tuksen piiriin kuulumattomina näihin tuottei
siin ei myöskään sovellettaisi valmisteverotus
lain säännöksiä tuotteiden siirtämisestä yhtei
sön sisällä. Lisäksi 2 momentissa lueteltaisiin 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverotuksen 
ulkopuolelle jäävät mineraaliöljyt, joita olisivat 
metaani, nestekaasu, lentoliikenteessä käytettä
vä lentobensiini ja kerosiini, samoin kuin ve
neilyssä käytettäväksi tarkoitettu moottoripet
roli. Koska nämä mineraaliöljyt kuuluvat yh
teisössä harmonisoidun mineraaliöljyjen val
misteverotuksen piiriin, tuotteiden siirtämisen 
tulee myös tapahtua harmonisoidun valvonta
järjestelmän mukaisesti, vaikka tuotteista ei 
Suomessa kanneta valmisteveroa. Tämän vuok
si, milloin näitä mineraaliöljyjä siirretään Suo
men ja toisen jäsenvaltion välillä tai viedään 
yhteisön ulkopuolelle, siirron on tapahduttava 
valmisteverotuslain säännösten mukaisesti. 

3 §. Polttoaineiden valmisteveroa ja huolto
varmuusmaksua ovat velvollisia suorittamaan 
valmisteverotuslain 10 §:ssä mainitut verovel
volliset Käytännössä verovelvollisia olisivat 
lähinnä polttoaineiden valtuutetut varastonpi
täjät ja rekisteröidyt elinkeinonharjoittajat. 
Niin ikään verovelvollinen olisi se, joka on 
hankkinut tuotteita verotta tämän lain tai 
va1misteverotuslain säännösten nojalla, jos 
tuotteet on käytetty muuhun kuin verottomaan 
tarkoitukseen. 

Silloin, kun verottamattomia polttoaineita 
luovutetaan valtion varmuusvarastosta, vero
velvollinen olisi tämän pykälän 1 kohdan no
jalla se, jolle polttoainetta luovutetaan var-
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muusvarastosta. Pykälän 2 kohdan nojalla ve
rovelvollinen olisi myös nestemäisten polttoai
neiden kauppaa harjoittava liike polttoainee
seen lisäämistään apuaineista. Säännökset vas
taavat nykyisen polttoaineverolain 3 §:n 5 ja 6 
kohtia. 

Veron ja maksun määräämisen perusteet 

4 §. Valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun 
määrät sisältyisivät lain liitteenä olevaan vero
taulukkoon, johon lisättäisiin huoltovarmuus
maksua varten oma sarake. 

5 §. Rakennedirektiivin mukaisesti vero mää
rättäisiin I5 celsiusasteen lämpötilassa olevalle 
tuotteelle (niin sanottu normaalilitra). Huolto
varmuusmaksu määräytyisi niin ikään normaa
lilitrojen mukaisesti. 

6 §. Veron määräämistä koskevat säännökset 
sisältyvät valmisteverotuslakiin. Tässä pykälä~
sä olevien erityissäännösten mukaan polttoai
neiden valmistevero ja huoltovarmuusmaksu 
määrättäisiin valtuutetulle varastonpitäjälle nii
den määrien perusteella, jotka varastonp~täjän 
kirjanpidon mukaan on verokauden mkana 
luovutettu verolliseen tai maksunalaiseen kulu
tukseen tai otettu verovelvollisen omaan käyt
töön. Säännökset vastaavat nykyisen polttoai
neverolain 5 §:n I ja 2 kohtaa sekä varmuus
varastointimaksulain 4 §:n I ja 2 kohtaa. Py
kälän 2 momentin nojalla verovelvollisen kir
janpitoon tehdyt luov1;1te~t~ja määriä koske~at 
vähäiset korjaukset voitaisnn verotuksen yksm
kertaistamiseksi ottaa huomioon sen verokau
den verotuksessa, jonka kuluessa ne on viety 
kirjanpitoon. Tällaisia korja~ksia ei voi~aisi 
kuitenkaan tehdä tilanteessa, JOssa kokonamen 
toimituserä on luovutusverokauden aikana jää
nyt kirjaamatta verovelvollisen kirjanpitoon. 

Nestemäiseen polttoaineeseen lisätyt apuai
neet verotettaisiin edelleen polttoaineeseen li
sättyjen määrien perusteella. Huol_tovarm~us
maksu määrättäisiin vastaavasti kmn valmiste
vero. 

Polttoaineiden tunnistettavaksi tekeminen 

7 §. Lakiin esitetään otettavaksi yle~n~n sään
nös kevyen polttoöljyn sekä mootton- Ja valo
petrolin tunnistett~vaksi teken:i~~stä. Tarkem
mat säännökset asiasta annettmsnn asetuksella. 

8 §. Säännös vastaa voimassa olevan poltto
aineverolain 4 a §:ää. 

Verottomuus ja maksuttomuus 

9 §. Valmisteverotuslaissa säädetään muun 
muassa yhteisön ulkopuolelle vietävien ja am
mattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä ole
ville aluksille luovutettavan polttoaineen verot
tomuudesta. Polttoaineiden valmisteverolakiin 
ehdotetaan otettavaksi lisäksi eräitä ainoastaan 
polttoaineita koskevia vapautussäännök_siä. 
Valtion varmuusvarastoon maahantuotavien, 
myytävien tai luovutettavien polttoaineiden ve
rottomuudesta säädettäisiin 1 kohdassa. Vero
velvollinen näistä tuotteista olisi 3 §:n 1 kohdan 
nojalla se, kenelle polttoaineet luovutetaan 
varmuusvarastosta. 

Rakennedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan edel
lyttämällä tavalla verottom~a olisivat _2 ~ohda?. 
nojalla öljynjalostusprose~si_ssa_ energialahtee~a 
käytettävät polttoaineet. OlJynJalostusprosessil
la tarkoitettaisiin CN-nimikkeistön nimikkeen 
27 lisähuomautuksessa 4 tarkoitettua mineraa
liöljyjen valmistusta, kuten ti~lausta. ja kra_k
kausta. Polttoaineiden käyttämmen aJoneuvOis
sa katsottaisiin aina verolliseksi. 

Teollisessa tuotannossa raaka- tai apuainee
na käytettävien polttoaineiden verottomuutta 
jatkettaisiin. Myös valmistusl?rosessissa ~äl!ttö
mässä ensikäytössä käytettävien polttoameiden 
verottomuutta jatkettaisiin. . 

Kalastusaluksille luovuteltavan polttoameen 
verottomuudesta säädetään 4 kohdassa. 

IO §. Pykälässä säädetään huoltovarmuus
maksuttomuudesta. Maksuttomuus vastaa pää
osin varmuusvarastointimaksulain säännöstä 
polttoaineiden ma~~u~~o~u~des~a· .. ~~a~a- ,.ja 
apuaineena sekä våhttomasti ensikaytossa kay
tettäviä polttoaineita ei edelleenkään vapautet
taisi huoltovarmuusmaksusta. 

Säännöksen 2 kohdassa vientitavaralla tar
koitettaisiin sekä yhteisön ulkopuolelle vietäviä 
että yhteisön toiseen jäsenvaltioon kulutukseen 
luovuteltavaksi toimiteltavia tavaroita. 

Erinäiset säännökset 

II §. Jollei tässä laissa toisin säädetä, neste
mäisten polttoaineiden valmisteverotuksessa 
noudatettaisiin vaimisteverotuslain säännöksiä. 
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Samoja säännöksiä sovellettaisiin kannettaessa 
polttoaineista huoltovarmuusmaksua. 

12 §. Pykälässä säädetään velvollisuudesta 
tehdä piiritullikamarille ilmoitus nestemäiseen 
pohtoaineeseen lisättävistä apu- ja tunnisteai
neista. Lisäämisen luvanvaraisuudesta luovut
taisiin. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä 
voitaisiin valmisteverotuslain nojalla kantaa 
virhemaksua. 

13 §. Valmisteverotuksessa yleisesti jo aikai
semmin noudatetun periaatteen mukaisesti val
tioneuvosto voisi saattaa muutettavaksi ehdo
tetun polttoaineiden valmisteveron ja huolto
varmuusmaksun voimaan välittömästi sen jäl
keen, kun eduskunnalle on annettu esitys polt
toaineiden valmisteveron tai huoltovarmuus
maksun muuttamisesta. 

14 §. Asetuksella annettaisiin tarkempia 
säännöksiä lain täytäntöönpanosta. 

15 §. Laki tulisi voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. Lailla kumottaisiin nykyi
nen polttoaineverosta annettu laki sekä var
muusvarastointimaksusta annettu laki. 

1.5. Laki eräiden energialähteiden 
valmisteverosta 

Yleiset säännökset 

1 §. Pykälässä säädetään valtiolle suoritetta
vasta kivihiilen, polttoturpeen, maakaasun, 
sähkön ja mäntyöljyn valmisteverosta. Uusia 
valmisteverotuksen piiriin kuuluvia tuotteita 
olisivat mäntyöljy ja polttoturpeista palaturve. 
Muista energialähteistä, jotka tällä hetkellä 
ovat polttoaineiden valmisteveron alaisia, suo
ritettava vero säilytettäisiin rakenteellisesti ny
kyisellään. Perusveroa kannettaisiin ydinvoi
malla tuotetusta sähköstä ja tuontisähköstä. 
Lisäksi perusveroa kannettaisiin mäntyöljystä. 
Lisävero määräytyisi primäärienergialähteille 
niiden energiasisällön ja fossiilisille polttoaineil
le lisäksi niiden hiilisisällön perusteella. Lisäve
ro määräytyisi samoilla perusteilla kuin neste
mäisten polttoaineiden valmisteverolaissa tar
koitettujen polttoaineiden lisävero, jolloin hii
lipitoisuuden perusteella määräytyvä vero olisi 
38,3 markkaa hiilidioksiditonnilta ja energiasi
sällön mukaan määrätyvä vero 3,5 markkaa 
megawattitunnilta. Lisävero määriteltäisiin kul
lekin veronalaiselle tuotteelle sen keskimääräi
sen energia- ja hiilisisällön perusteella. Poltto
turpeen lisäveroa kannettaisiin vain sen ener-

giasisällön osalta vuoden 1995 alusta toistai
seksi. 

2 §. Pykälässä määritellään veronalaiset tuot
teet. 

Kivihiilen, maakaasun ja sähkön osalta ve
ronkohteet vastaisivat voimassa olevaa poltto
aineverolakia. Sähköstä verotuksen piirissä oli
si edelleen maassa ydin- ja vesivoimalla tuotet
tu nettosähköenergia sekä maahan tuotu säh
köenergia. Näissä sähkön hankintamuodoissa 
vero joudutaan kohdistamaan tuotettuun tai 
hankittuun sähköenergiaan, koska niiden raa
ka-aineena oleva energia ei sovellu verotetta
vaksi siten kuin polttoaineet muussa sähkön
tuotannossa. Tuontisähköksi katsottaisiin sekä 
yhteisön ulkopuolelta että yhteisön toisesta 
jäsenvaltiosta Suomeen tuotu sähkö. Jyrsin
polttoturpeen lisäksi polttoturpeista veroa kan
nettaisiin myös tullitariffin nimikkeeseen 2703 
kuuluvasta palaturpeesta. Mäntyöljyllä tarkoi
tettaisiin tullitariffin nimikkeeseen 3803 00 10 
kuuluvaa raakamäntyöljyä. 

3 §. Valmisteverotuksen toimittaminen ja ve
rotuksen valvonta kuuluisi myös tässä laissa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta tullilaitokselle. 

4 §. Veromäärät sisältyvät verotaulukkoon. 

Kivihiili 

5 §. Säännöksen nojalla jatkettaisiin poltto
aineverolain 5 §:n 1 kohdan mukaista käytän
töä, jonka mukaan verotlomasta varastosta 
otetun kivihiilen valmistevero määräytyy varas
tonpitäjän kirjanpidon mukaan verolliseen ku
lutukseen luovutettujen määrien perusteella. 
Niin ikään nykyistä polttoaineverolain 5 §:n 2 
kohdan mukaista käytäntöä omaan käyttöön 
otetun kivihiilen veron määräytymisestä jatket
taisiin. Muilta osin veron määräämisen perus
teista säädettäisiin valmisteverotuslaissa. 

6 §. Nykyistä käytäntöä vastaavasti veroton
ta olisi kivihiili, joka käytetään teollisessa 
tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taik
ka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuk
sessa. 

Yhteisön ulkopuolelle vietävän kivihiilen li
säksi verotonta olisi kivihiili, jonka valtuutettu 
varastonpitäjä toimittaa muualle yhteisön alu
eelle kuin Suomessa kulutukseen luovutetta
vaksi. Verottomia olisivat niin ikään yhteisön 
ulkopuolelta tuotu kivihiili, joka tuodaan va
rastonpitäjän verottomaan varastoon, verotto
mien varastojen väliset siirrot Suomessa sekä 
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valmisteverotuslaissa säädetyin edellytyksin va
rastossa tai veroUoman siirron aikana tapah
tunut hävikki. 

Polttoturve ja mäntyöljy 

7 §. Pykälän 1 momentissa säädetään poltto
turpeen käyttäjän verovelvollisuudesta, milloin 
poHtoturvetta käytetään sähkön ja kaukoläm
mön tuotannossa tai teollisessa tuotantotoimin
nassa. Tarkoituksena on valmisteverotuksessa 
kompensoida polttoturpeen arvonlisäverojär
jestelmän myötä menettämä alkutuotevähennys 
siten, että turpeen lisäveron hiilidioksidivero
komponentti poistetaan vuoden 1995 alusta 
toistaiseksi. Sanottu veromäärä olisi 3,9 mark
kaa megawattitunnilta vuonna 1995. Kuten 
nykyisinkin, turpeesta kannettaisiin sen ener
giasisältöön perustuvaa veroa, jonka määrä 
vuonna 1995 olisi 3,5 markkaa megawattitun
nilta. Hiilidioksidiveroa ryhdyttäisiin kanta
maan jatkossa yhtä paljon kuin kivihiilen 
vastaavaa veroa korotetaan kuitenkin niin, että 
turpeen hiilidioksidikomponentti olisi enintää 
30 prosenttia kivihiilen vastaavasta verosta. 
Polttoturpeen käyttö olisi kokonaan verotonta 
siinä tapauksessa, että sen vuosikäyttö olisi 
enintään 25 000 megawattituntia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään mäntyöljyn 
käyttäjän verovelvollisuudesta. Veronalaista 
olisi mäntyöljyn käyttäminen teollisessa tuo
tantotoiminnassa lämmitykseen. Teollisuudessa 
raaka-aineena käytettävä mäntyöljy jäisi vero
tuksen ulkopuolelle. 

Vastaavasti kuin nestemäisten polttoaineiden 
valmisteverolaissa, lämmityksellä tarkoitettai
siin tuotteiden käyttämistä polttotarkoituksiin. 

8 §. Milloin polttoturpeen tai mäntyöljyn 
käytöstä on maksettava valmisteveroa, käyttä
jän olisi ilmoittauduttava tullihallituksen rekis
teröidyistä elinkeinonharjoittajista pitämään 
rekisteriin. Verovelvolliseen sovellettaisiin täl
löin soveltuvin osin valmisteverotuslain rekis
teröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia sään
nöksiä, mikäli tämän lain säännöksistä ei muu
ta johdu. 

9-11 §. Koska polttoturpeen ja mäntyöljyn 
verotus tapahtuu käytön perusteella, verotusta 
koskevat säännökset poikkeavat eräiltä osin 
valmisteverotuslain rekisteröityä elinkeinonhar
joittajaa koskevista säännöksistä. Säännökset 
vastaavat jyrsinpolttoturpeen verotuksen ny
kyistä käytäntöä. 

8 341071N 

Maakaasu 

12 §. Koska kaikki Suomeen tuotava maa
kaasu tuodaan yhteisön ulkopuolelta, on 1 
kohdassa säädetty verovelvolliseksi maahan
tuoja. Maakaasun verotus toimitettaisiin tulla
uksen yhteydessä ja muusta valmisteverotuk
sesta poiketen siihen sovellettaisiin kaikilta osin 
tullia koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jol
loin sovellettavaksi tulisivat sekä yhteisön an
tamat tullia koskevat säännökset että kansalli
set säännökset. Ajalla 1.1.1995-31.12.1997 
maakaasusta suoritettaisiin alennettua veroa 
verotaulukon alaviitteen mukaisesti tarkoituk
sena kompensoida väliaikaisesti ja osittain 
maakaasun arvonlisäverotuksessa menettämä 
tuki. 

Silloin, kun vapaaseen liikkeeseen luovutettu 
maakaasu on siirretty verottomaan tarkoituk
seen käytettäväksi, verovelvolliseksi tulisi 2 
kohdan nojalla myös se, jolle maakaasu on 
siirretty verotta, jos se on käytetty muuhun 
kuin verottomaan tarkoitukseen. Säännös vas
taa nykyisen polttoaineverolain 3 §:n 4 kohtaa. 
Tällöin maakaasun valmisteverotukseen sovel
lettaisiin valmisteverotuslain säännöksiä ja 
lainkohdassa tarkoitettuun verovelvolliseen 
käyttäjään sovellettaisiin valmisteverotuslain 
10 §:n 3 momentissa tarkoitettua vastaavaa 
verovelvollista koskevia säännöksiä. 

13 §. Teollisessa tuotannossa raaka- tai apu
aineena taikka välittömästi ensikäytössä käy
tettävä maakaasu olisi jatkossakin verotonta 1 
kohdan nojalla. 

Lisäksi 2 kohdan nojalla verotonta olisi 
maakaasu, joka käytetään energialähteenä öl
jynjalostusprosessissa. Tähän tarkoitukseen 
käytettynä maakaasu olisi samassa verotuksel
lisessa asemassa kuin nestemäisten polttoainei
den valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetut 
polttoaineet. 

Sähkö 

14 §. Sähköstä veroa olisi velvollinen suorit
tamaan jatkossakin se, joka tuottaa ydin- tai 
vesivoimalla sähköä. Suomeen tuotavasta säh
köstä verovelvollinen olisi se, joka ansiotoimin
nassaan vastaanottaa yhteisöstä tai tuo sen 
ulkopuolelta sähköä. 

Pykälän 2 momentin nojalla sähköverotuk
sen ulkopuolelle jäisi edelleen pienissä voima
laitoksissa tuotettu sähkö. 

15 §. Valmisteverotus1ain veron määräyty-
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mistä koskevista säännöksistä poiketen Suo
messa tuotetusta sähköstä vero määrättäisiin 
nykyistä vastaavasti siitä nettosähköener
giamäärästä, joka kalenterikuukautena pidettä
vän verokauden aikana on tuotettu. 

Nettosähköenergian määrittelystä tarkem
mat määräykset antaisi kauppa- ja teollisuus
ministeriö kuten nykyisin. 

16 §. Koska sähköenergia kuuluu kansallisen 
valmisteverotuksen piiriin, pykälässä säädetään 
verottomaksi yhteisön ulkopuolelle vietävän 
veronalaisen sähkön lisäksi muualle yhteisöön 
kuin Suomessa kulutukseen vietävä sähkö. 
Valvonnallisista syistä maasta vietävä sähkö 
voitaisiin vapauttaa kuitenkin verosta vain 
silloin, kun sähkön tuottaja itse vie tuottaman
sa sähkön maasta. 

Erinäiset säännökset 

17 §. Pykälä sisältää viittauksen valmisteve
rotuslain säännöksiin. Valmisteverotuslakia so
vellettaisiin, mikäli tässä laissa ei toisin säädetä. 
Kivihiilen osalta verovelvollinen olisi kivihiiltä 
varastoiva valmisteverotuslaissa tarkoitettu val
tuutettu varastonpitäjä taikka rekisteröity tai 
rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja, joka an
siotoiminnassaan vastaanottaa yhteisöstä tai 
tuo sen ulkopuolelta kivihiiltä. Yhdenmukai
sesti muun valmisteverotuksen kanssa verovel
volliseksi tulisi myös se, jolle kivihiiltä on 
luovutettu verotta, jos se on käytetty muuhun 
kuin verottomaan tarkoitukseen. Koska kaik
kia harmonisoitavaa valmisteverotusta koske
via valmisteverotuslain säännöksiä ei voida 
soveltaa tässä laissa tarkoitettuihin tuotteisiin, 
on tähän lakiin otettu erityissäännöksiä vero
velvollisuudesta, samoin kuin eräiltä osin veron 
määräämisen perusteista, muiden energialähtei
den kuin kivihiilen osalta. Kutakin verovelvol
lista koskevat verotuksen menettelytapasään
nökset ja verotuksen valvontasäännökset sisäl
tyisivät kuitenkin pääasiassa valmisteverotusla
kiin. 

Veron kansallisesta luonteesta johtuen tuot
teiden siirtämiseen liittyviä valmisteverotuslain 
valvontasäännöksiä ei voitaisi soveltaa tässä 
laissa tarkoitettuihin tuotteisiin silloin, kun 
tuotteita siirretään jäsenvaltioiden välillä. Sen 
sijaan valvonnallisista syistä kivihiilen siirtämi
sen maahantuonnin yhteydessä valtuutetun va
rastonpitäjän verottomaan varastoon tulisi ta
pahtua tullin valvonnassa. Samoin kivihiilen 

verottomat siirrot verottomien varastojen välil
lä Suomessa tulisi varustaa saateasiakirjalla tai 
siirto olisi muutoin luotettavana tavalla selvi
tettävä valmisteverotuslaissa edellytetyllä taval
la. 

18 §. Koska maakaasu tuodaan kaikki Suo
meen yhteisön ulkopuolelta, maakaasun val
misteverotukseen sovellettaisiin kaikilta osin, 
mitä tullista säädetään tai määrätään. Valmis
teverotuslaki tulisi sovellettavaksi ainoastaan 
silloin, kun verovelvolliseksi tulisi se, joka 
käyttää maahantuotua, verotta käyttäjälle siir
rettyä maakaasua verolliseen tarkoitukseen. 

19 §. Muuta valmisteverotusta vastaavasti 
valtioneuvostolla olisi oikeus määrätä, että 
tässä laissa tarkoitetusta energialähteestä kan
netaan esityksen mukainen vero välittömästi 
sen jälkeen kun eduskunnalle on annettu esitys 
tämän lain muuttamisesta. 

20 §. Tarkemmat säännökset lain täytäntöön
panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

21 §. Laki tulisi voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

1.6. Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta 

Yleiset säännökset 

1 §. Pykälässä säädetään valtiolle suoritetta
vasta makeis- ja virvoitusjuomaverosta. Virvoi
tusjuomaverona kannettaisiin edelleen perusve
roa ja lisäveroa. 

2 §. Pykälään on sisällytetty makeisten, lak
ritsin ja arabikumivalmisteiden sekä virvoitus
juomien määritelmät. Veronkohteet määritel
täisiin verotaulukoissa CN-nimikkeistön mu
kaisesti. Makeisista veron piiriin kuuluisivat 
samat tuotteet kuin nykyisinkin. Lakritsin 
määritelmää on täsmennetty. Virvoitusjuomista 
yli 1 ,2 mutta enintään 2,8 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia sisältävät juomat siirrettäisiin 
alkoholijuomaveron piiriin. Lisäksi yli 0,5 mut
ta enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoho
lia sisältävä olut sekä oluen ja alkoholiaomien 
juomien sekoitukset siirrettäisiin alkoholi
juomaverolakiin. Nimikkeeseen 2009 kuuluvat 
mehutiivisteet saatettaisiin veron piiriin niiden 
sokeripitoisuudesta riippumatta, jolloin ne ve
rotuksellisesti olisivat samassa asemassa kuin 
nimikkeen 2106 vastaavat juoma-ainekset. 

Veron määräämisen perusteet 

3 §. Makeisveron ja virvoitusjuomaveron pe-
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rusveron määrät sisältyvät verotaulukoihin. 
Veromäärät ovat ennallaan. Virvoitusjuomave
ron perusveroa kannettaisiin nykyistä vastaa
vasti nestemäisessä muodossa olevista juomien 
valmistukseen käytettävistä juoma -aineksista 
niistä saatavan juomamäärän perusteella ja 
kiinteässä muodossa olevista juoma-aineksista 
painon perusteella. Juomien valmistukseen käy
tettäviä nestemäisiä tuotteita olisivat myös tul
litariffin nimikkeeseen 2009 kuuluvat mehutii
visteet 

4 §. Virvoitusjuomaveron lisäveroa kannet
taisiin edelleen limonaadeista ja kivennäisvesis
tä. Koska tullitariffin nimikkeeseen 2202 kuu
luville siiderijuomille ei enää vahvistettaisi eril
listä tuoteryhmää, sanotut juomat uuden vero
taulukon tuoteryhmään 5 kuuluvina tulisivat 
myös lisäveron alaisiksi. Lisäveron määräyty
misperusteet muutettaisiin yhdenmukaisesti al
koholijuomista kannettavan lisäveron kanssa 
siten, että lisäveroa olisi suoritettava 4 mark
kaa litralta, paitsi milloin verovelvollinen esit
tää selvityksen siitä, että vähittäismyyntipäällys 
kuuluu ympäristöministeriön hyväksymän kier
rätysjärjestelmän piiriin. Verovelvollinen va
pautuisi suorittamasta lisäveroa tällöin koko
naan, mikäli ympäristöministeriö on katsonut 
vähittäismyyntipäällyksen olevan uudelleen 
täytettävä. Mikäli päällys on raaka-aineena 
hyödynnettävä, päällyksestä olisi maksettava 
lisäveroa 1 markka litralta. 

Pykälän 3 momentin nojalla virvoitusjuoman 
pakkaaminen rinnastettaisiin valmisteverotus
laissa tarkoitettuun valmistukseen, jolloin vel
vollisuus lisäveron suorittamiseen olisi pakkaa
jalla. Pakkaamisen tulisi tapahtua verotlomas
sa varastossa. Valmisteverotuslain 10 §:n 1 mo
mentin nojalla verovelvollisena voitaisiin pitää 
sitä, jonka toimeksiannosta sanottu pakkaami
nen tapahtuu. 

Verottomuus 

5 §. Verottomuutta koskevat säännökset ovat 
asiallisesti samat kuin voimassaolevissa verola
eissa. Vientiin ja siihen rinnastettaviin tarkoi
tuksiin, samoin kuin muonitustarkoituksiin 
siirrettyjen tuotteiden lisäksi makeis- ja virvoi
tusjuomaveron kansallisesta luonteesta johtuen 
verottomia olisivat tämän lain nojalla makeiset 
ja virvoitusjuomat, jotka toimitetaan toiseen 
jäsenvaltioon kulutettaviksi. Valvonnallisista 
syistä yhteisön alueelle vietävien tuotteiden 

verottomuus voitaisiin myöntää vain valtuute
tulle varastonpitäjälle eli käytännössä tuottei
den kotimaiselle valmistajalle. 

Verottomia olisivat niin ikään yhteisön ulko
puolelta tuotavat tuotteet, jotka siirretään tul
lin valvonnassa verovelvollisen verottomaan 
varastoon, mikäli verovelvollisella on tullihal
lituksen myöntämä lupa toimia valtuutettuna 
varastonpitäjänä. Suomessa olevien verottomi
en varastojen välillä tapahtuvat siirrot olisivat 
niin ikään verottomia. Eräissä tapauksissa ve
rotonta olisi verottomassa varastossa tapahtu
nut tuotteiden hävikki. 

Erinäiset säännökset 

6 §. Pykälä sisältää viittauksen valmistevero
tuslakiin. Makeis- ja virvoitusjuomaverotuksen 
toimittaminen ja verotuksen valvonta kuuluisi 
edelleen tullilaitoksen toimivaltaan. Verovelvol
lisia olisivat käytännössä samat tahot kuin 
tälläkin hetkellä. Valmisteverotuslain nojalla 
verovelvollinen olisi se, joka ansiotoiminnas
saan valmistaa makeisia tai virvoitusjuomia. 
Valmistajan tulisi hakea tulliviranomaiselta lu
pa toimia valtuutettuna varastonpitäjänä, jol
loin valmistajaan sovellettaisiin valmistevero
tuslain valtuutettua varastonpitäjää koskevia 
säännöksiä soveltuvin osin. Nykyistä maahan
tuojaa vastaavasti verovelvollinen olisi niin 
ikään se, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa 
yhteisöstä tai tuo sen ulkopuolelta makeisia tai 
virvoitusjuomia. Tällaisen verovelvollisen olisi 
valmisteverotuslain säännösten mukaisesti re
kisteröidyttävä joko valtuutetuksi varastonpi
täjäksi taikka elinkeinonharjoittajaksi. 

Se, joka satunnaisesti ansiotoiminnassaan 
vastaanottaa erän makeisia tai virvoitusjuomia, 
olisi verovelvollinen valmisteverotuslaissa tar
koitettuna rekisteröimättömänä elinkeinonhar
joittajana, jonka valmisteverotuslain säännös
ten mukaisesti tulisi ennakolta tehdä kotipaik
kansa piiritullikamarille ilmoitus tulevasta ma
keis- ja virvoitusjuomaerästä ja asettaa täysi
määräinen vakuus tuotteista suoritettavasta 
valmisteverosta. Yhteisön ulkopuolelta tuota
vista tuotteista makeis- ja virvoitusjuomavero 
maksettaisiin tullauksen yhteydessä, milloin 
tuojana toimiva rekisteröimätön verovelvolli
nen olisi myös tullilaissa tarkoitettu kä
teisasiakas. Tavattaessa myynnistä makeisia ja 
virvoitusjuomia, joista ei ole maksettu asiaan
kuuluvaa valmisteveroa, valmisteverotuslain 
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10 §:n 5 momentin nojalla vero voitaisiin kan
taa siltä, joka kaupallisessa tarkoituksessa pi
tää hallussaan sanottuja tuotteita. 

Valmisteverotuksessa noudatetun käytännön 
mukaisesti verovelvollinen olisi myös se, jolle 
on siirretty makeisia ja virvoitusjuomia verotta, 
jos tuotteet on käytetty muuhun kuin verotto
maan tarkoitukseen. 

Kutakin verovelvollista koskevat verotuksen 
menettelytapasäännökset samoin kuin verotuk
sen valvontasäännökset sisältyisivät valmisteve
rotuslakiin. Makeis- ja virvoitusjuomaveron 
kansallisesta luonteesta johtuen valmistevero
tuslain valvontasäännöksiä ei voitaisi soveltaa 
makeisiin ja virvoitusjuomiin silloin kuin tuot
teita siirretään jäsenvaltioiden välillä, mikä 
tarkoittaisi sitä, ettei sanottuja - harmonisoi
tavien valmisteverojen osalta mahdollisesti ve
rottomia - siirtoja voitaisi vastaavalla tavalla 
edellyttää varustettavan saateasiakirjalla. Saa
teasiakirjaa olisi valvonnallisista syistä käytet
tävä makeisia ja virvoitusjuomia sisältävien 
lähetysten osalta kuitenkin silloin, kun tuottei
ta siirretään verotta kotimaassa verottomien 
varastojen välillä. Saateasiakirja voitaisiin kor
vata muulla luotettavalla selvityksellä. Niin 
ikään siirrettäessä yhteisön ulkopuolelta tuota
via makeisia tai virvoitusjuomia varastonpitä
jän verottomaan varastoon verottoman siirron 
olisi tapahduttava tullin valvonnassa. 

7 §. Valtioneuvostolla olisi edelleen oikeus 
määrätä veromääristä jo siinä vaiheessa, kun 
eduskunnalle on annettu sitä koskeva hallituk
sen esitys. 

8 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön
panosta voitaisiin tarvittaessa antaa asetuksel
la. 

9 §. Laki tulisi voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. Lailla kumottaisiin makeis
verosta ja virvoitusjuomaverosta annetut lait. 

1.7. Laki ölb'jätemaksusta annetun lain 
muuttamisesta 

2 §. Pykälän 1 momentissa öljyjätemaksun 
alaiset tuotteet määriteltäisiin jäsenyydessä so
vellettavaksi tulevan CN-nimikkeistön mukai
sesti. Maksunalaiseen tuotekatteeseen muutok
sella ei olisi vaikutusta. Pykälän 2 momentti 
esitetään säilytettäväksi ennallaan. 

5 §. Pykälän 1 momentin 1 kohdan nojalla 
maksuttornia olisivat tuotteet, jotka valtuutettu 
varastonpitäjä toimittaa yhteisön toiseen jäsen-

valtioon kulutettavaksi. Näyttövelvollisuus 
viennistä olisi varastonpitäjällä. Yhteisön ulko
puolelle vietävien tuotteiden maksuttomuus 
seuraisi 3 momentissa olevan viittaussäännök
sen kautta valmisteverotuslaista. 

Maksuttornia olisivat vientitavaran valmis
tukseen käytettävät tuotteet. Lainkohdassa 
vientitavaralla tarkoitettaisiin paitsi yhteisön 
ulkopuolelle vietäviä tuotteita myös toiseen 
yhteisön jäsenvaltioon vietäviä tuotteita. Ny
kyistä käytäntöä vastaavasti maksuttornia oli
sivat kaksinkertaisen maksun välttämiseksi 3 ja 
4 kohdissa tarkoitetut tuotteet. 

Pykälän 3 momentin nojalla maksuttornia 
olisivat nykyistä vastaavasti vientituotteet ja 
eräisiin vientiin rinnastettaviin tarkoituksiin 
siirrettävät tuotteet sekä kansainvälisessä am
mattimaisessa liikenteessä olevien alusten voi
teluaineet. Maksuttornia olisivat niin ikään 
yhteisön ulkopuolelta tuotavat tuotteet, jotka 
siirretään tullin valvonnassa maksuvelvollisen 
verottomaan varastoon, mikäli maksuvelvolli
nen on hakenut tullihallitukselta lupaa toimia 
valtuutettuna varastonpitäjänä. Suomessa ole
vien verottomien varastojen välillä tapahtuvat 
siirrot olisivat niin ikään maksuttomia. Eräissä 
tapauksissa maksutonta olisi verottomassa va
rastossa tapahtunut tuotteiden hävikki. 

Vastaavien säännösten sisältyessä öljyjäte
maksuun sovellettavaan valmisteverotuslakiin 
voimassaolevan öljyjätemaksulain 5 §:n 2 ja 3 
kohdan mukaisesta maksuttomuudesta ei olisi 
tarpeen enää säätää öljyjätemaksulaissa. Sa
masta syystä voitaisiin kumota öljyjätemaksu
lain 3, 6, 6 a ja 6 b §. 

9 §. Jollei tässä laissa toisin säädetä, öljyjä
temaksuun sovellettaisiin soveltuvin osin val
misteverotuslain säännöksiä. Maksun kantami
nen kuuluisi edelleen tullilaitoksen toimival
taan. Öljyjätemaksua velvollisia olisivat suorit
tamaan käytännössä samat tahot kuin tälläkin 
hetkellä. Valmisteverotuslain nojalla maksuvel
vollinen olisi se, joka ansiotoiminnassaan val
mistaa öljyjätemaksun alaisia tuotteita. Tällai
sen maksuvelvollisen tulisi hakea tulliviran
omaiselta lupa toimia valtuutettuna varaston
pitäjänä samalla tavalla kuin valmisteverotus
laissa tarkoitetun varastonpitäjän, jolloin mak
suvelvolliseen sovellettaisiin valmisteverotuslain 
valtuutettua varastonpitäjää koskevia säännök
siä soveltuvin osin. Nykyistä maahantuojaa 
vastaavasti maksuvelvollinen olisi niin ikään se, 
joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa yhteisös
tä tai tuo sen ulkopuolelta öljyjätemaksun 
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alaisia tuotteita. Tällaisen maksuvelvollisen oli
si valmisteverotuslain säännösten mukaisesti 
rekisteröidyttävä joko valtuutetuksi varaston
pitäjäksi taikka elinkeinonharjoittajaksi. 

Satunnaisten maksunalaisten erien vastaan
ottaja, samoin kun se, joka käyttää mak
sunalaiseen tarkoitukseen maksutta hankittuja 
tuotteita, olisivat niin ikään maksuvelvollisia 
vastaavasti kuin muiden kansallisten valmiste
verojen osalta. 

Kutakin maksuvelvollista koskevat maksun 
määräytymisen perusteita koskevat säännökset 
sisältyisivät pääosin valmisteverotuslakiin, sa
moin kuin maksun kantamiseen liittyvät me
nettelytapa- ja valvontasäännökset Öljyjäte
maksun kansallisesta luonteesta johtuen val
misteverotuslakia ei kuitenkaan voitaisi sovel
taa siltä osin kuin se koskee veronalaisten 
tuotteiden siirtämistä yhteisössä jäsenvaltioiden 
välillä. Suomen sisäisissä maksuttornissa siir
roissa tulisi kuitenkin noudattaa valmistevero
tuslain valvontasäännöksiä. 

1. 

Voimaantulo. Laki tulisi voimaan asetuksella 
säädettävänä ajankohtana. Laki olisi voimassa 
vuoden 1996 loppuun. 

2. Voimaantulo 

Esitys liittyy Suomen jäsenyyteen Euroopan 
unionissa sekä vuoden 1995 talousarvioesityk
seen. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan asetuk
sella säädettävänä ajankohtana. Eräiden val
misteveroista annettujen lakien kumoamisesta 
annettu laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä joulukuuta 1994. Lakien täytäntöön
panon edellyttämiin toimiin voitaisiin ryhtyä jo 
ennen kuin ne tulevat voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Valmisteverotuslaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Soveltamisala 

1 § 
Valmisteveroa suoritetaan valtiolle sen mu

kaan kuin tässä laissa säädetään. 

2§ 
Tätä lakia sovelletaan, mikäli asianomaisessa 

valmisteverolaissa ei toisin säädetä, kannet
taessa valmisteveroa seuraavista tuotteista: 

- mineraaliöljyt 
- alkoholi ja alkoholijuomat 
- valmistettu tupakka. 
Tätä lakia sovelletaan, sen mukaan kuin 

asianomaisessa valmisteverolaissa säädetään, 

kannettaessa valmisteveroa myös muista kuin 1 
momentissa mainituista tuotteista. 

Valmisteveron alaisista tuotteista kannetta
van veron perusteesta ja määrästä säädetään 
asianomaisessa valmisteverolaissa. 

3§ 
Valmisteveron alaisia ovat 2 §:ssä tarkoitetut 

tuotteet, jotka Suomessa valmistetaan tai vas
taanotetaan yhteisön toisesta jäsenvaltiosta se
kä tuotteet, jotka tuodaan Suomeen yhteisön 
ulkopuolelta. 

Yhteisön ulkopuolelta tuotavat tuotteet, joi
hin sovelletaan muuta yhteisön tullimenettelyä 
kuin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista tai 
jotka ovat vapaa-alueella, ovat väliaikaisesti 
valmisteverottomia. 
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4§ 
Milloin valmisteveron alaisia tuotteita tuo 

yhteisön ulkopuolelta muu kuin tässä laissa 
tarkoitettu valtuutettu varastonpitäjä taikka 
rekisteröity elinkeinonharjoittaja, joka samalla 
on tullilaissa tarkoitettu käteisasiakas, valmis
teveron määräämiseen ja verotuksen toimitta
miseen sekä muutoinkin sovelletaan, mitä tul
lista säädetään tai määrätään. 

Toimivaltainen viranomainen 

5§ 
Valmisteverotuksen toimittamisesta ja val

vonnasta huolehtii tullilaitos. 

Määritelmät 

6§ 
Jäsenvaltiolla ja yhteisöllä tarkoitetaan tässä 

laissa Euroopan yhteisön lainsäädännön mu
kaista jäsenvaltiota ja yhteisöä sekä niiden 
valmisteveroaluei ta. 

7§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) valtuutetulla varastonpitäjällä luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle tulliviran
omainen on myöntänyt oikeuden ansiotoimin
nassaan verottomassa varastossa valmistaa, ja
lostaa, varastoida, yhteisöstä tai sen ulkopuo
lelta vastaanottaa ja sanotusta varastosta lähet
tää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti 
valmisteverottomina; 

2) verottomalla varastolla sellaista tulliviran
omaisen hyväksymää paikkaa, jossa valtuutettu 
varastonpitäjä ansiotoiminnassaan valmistaa, 
jalostaa, varastoi tai vastaanottaa tai josta 
tämä lähettää valmisteveron alaisia tuotteita 
väliaikaisesti valmisteverottomina; 

3) väliaikaisella valmisteverottomuusjärjestel
mällä järjestelmää, jota sovelletaan tuotteiden 
valmistukseen, jalostukseen ja varastointiin se
kä niiden siirtämiseen väliaikaisesti valmisteve
rottomina; 

4) rekisteröidyllä elinkeinonharjoittajalla 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
ei ole valtuutettu varastonpitäjä, mutta jolle 
tulliviranomainen on myöntänyt oikeuden an
siotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron 
alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta väliaikai
sesti Valmisteverottornina tai tuoda sanottuja 
tuotteita yhteisön ulkopuolelta; tällainen elin-

keinonharjoittaja ei kuitenkaan saa varastoida 
eikä lähettää tuotteita väliaikaisesti valmisteve
rottomina; 

5) rekisteröimättömällä elinkeinonharjoittajal
la luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka ei ole valtuutettu varastonpitäjä, mutta 
joka ansiotoiminnassaan saa satunnaisesti vas
taanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toises
ta jäsenvaltiosta väliaikaisesti Valmisteverotto
rnina tai tuoda sanottuja tuotteita yhteisön 
ulkopuolelta; tällainen elinkeinonharjoittaja ei 
saa varastoida eikä lähettää tuotteita väliaikai
sesti valmisteverottomina; 

6) veroedustajalla Suomessa asuvaa luonnol
lista henkilöä tai Suomessa toimivaa oikeus
henkilöä, jonka toisen jäsenvaltion valtuuttama 
varastonpitäjä on nimennyt ja jolle tulliviran
omainen on myöntänyt oikeuden suorittaa 
valmisteveron vastaanottajan puolesta väliai
kaisesti Valmisteverottornina täällä vastaanote
luista tuotteista, ei kuitenkaan silloin kuin 
tuotteet vastaanottaa valtuutettu varastonpitä
jä; 

7) kaukomyynnillä myyntiä, jossa muu kuin 
valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity tai 
rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja ostaa toi
sesta jäsenvaltiosta valmisteveron alaisia tuot
teita, jotka myyjä tai joku tämän puolesta 
lähettää tai kuljettaa suoraan tai toisen jäsen
valtion kautta; myyjällä, joka myy tuotteita 
Suomeen edellä tarkoitetulla tavalla on oltava 
Suomessa veroedustajana täällä asuva tai toimi
va henkilö, jolle tulliviranomainen on myöntä
nyt oikeuden suorittaa valmisteveron myyjän 
puolesta täällä vastaanoteluista tuotteista. 

Luvat 

8§ 
Luvan toimia valtuutettuna varastonpitäjänä 

tai rekisteröitynä elinkeinonharjoittajana taik
ka veroedustajana sekä luvan verottoman va
raston pitämiseen antaa tullihallitus hakemuk
sesta. 

Lupapäätöksessä on vahvistettava ne ehdot, 
joita luvan saamiseksi on noudatettava. Lupa 
voidaan peruuttaa, milloin siihen on syytä. 

Vakuudet 

9§ 
Valtuutetun varastonpitäjän on asetettava 

tarvittaessa vakuus valmisteverojen suorittami-
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sesta. Valtuutetun varastonpitäjän, joka lähet
tää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti 
valmisteverottomina, on asetettava vakuus, jo
ka kattaa tuotteiden siirtämisestä aiheutuvat 
riskit. 

Rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan sekä 
veroedustajan on asetettava vakuus valmisteve
rojen suorittamisesta. 

Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan 
ja 10 §:n 4 momentissa tarkoitetun verovelvol
lisen on ennen tuotteiden lähettämistä Suo
meen tehtävä 25 §:ssä tarkoitetulle piiritullika
marille ilmoitus lähetettävistä tuotteista ja ase
tettava vakuus tuotteista kannettavien valmis
teverojen suorittamisesta. 

Vakuudet määrää tullihallitus tai, milloin on 
kysymys 3 momentissa tarkoitetuista yksittäi
sistä toimituksista, asianomainen piiritullika
mari. 

2 luku 

Verovelvollisuus 

10§ 
Verovelvollisia ovat valtuutettu varastonpi

täjä, rekisteröity ja rekisteröimätön elinkeinon
harjoittaja sekä veroedustaja, jollei asianomai
sessa valmisteverolaissa toisin säädetä. Milloin 
valtuutettu varastonpitäjä Suomessa valmistaa 
tuotteita toisen Suomessa toimivan valtuutetun 
varastonpitäjän lukuun ja tämän toimeksian
nosta, tullihallitus voi hakemuksesta määrätä, 
että verovelvollinen on toimeksiantaja. 

Verovelvollinen on myös muu kuin valtuu
tettu varastonpitäjä, rekisteröity tai rekisteröi
mätön elinkeinonharjoittaja, joka tuo yhteisön 
ulkopuolelta valmisteveron alaisia tuotteita. 

Se, joka on hankkinut valmisteveron alaisia 
tuotteita verotta tämän lain tai asianomaisen 
valmisteverolain nojalla, on velvollinen suorit
tamaan tuotteista valmisteveron, jos tuotteet 
on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoi
tukseen. 

Jos valmisteveron alaisia tuotteita, jotka on 
jo luovutettu kulutukseen toisessa jäsenvaltios
sa, Suomessa luovutetaan tai aiotaan luovuttaa 
taikka osoitetaan itsenäistä taloudellista toi
mintaa harjoittavan elinkeinonharjoittajan tai 
julkisoikeudellisen laitoksen tarpeisiin, verovel
vollinen on se, joka vastaanottaa tuotteet Suo
messa. 

Muissa kuin edellä tässä pykälässä mainituis
sa tapauksissa verovelvollinen Suomessa verot-

tamattomista tuotteista on se, joka täällä kau
pallisessa tarkoituksessa pitää tuotteita hallus
saan. 

11 § 
Milloin Suomen ja toisen jäsenvaltion välillä 

väliaikaisesti Valmisteverottornana siirretty tuo
te ei saavu 51 §:ssä tarkoitettuun saateasiakir
jaan merkitylle vastaanottajalle, tuotteesta on 
suoritettava tämän lain mukaisesti valmistevero 
siinä tapauksessa, että 

1) tuote on Suomessa tai voidaan olettaa, 
että se on täällä kulutettu; tai 

2) tuotteen on Suomesta lähettänyt valtuu
tettu varastonpitäjä eikä voida selvittää, missä 
tuote on tai missä se on kulutettu. 

Verovelvollinen 1 momentissa tarkoitetusta 
tuotteesta on tällöin se, joka on asettanut 
tuotteiden siirtämistä koskevan vakuuden. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee so
veltuvin osin tuotteita, jotka on siirretty Suo
messa väliaikaisesti valmisteverottomina tai 
jotka on siirretty vietäviksi yhteisön ulkopuo
lelle. 

12 § 
Siirrettäessä yhteisön ulkopuolelta tuotavia 

valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti 
valmisteverottomina valtuutetun varastonpitä
jän verottomaan varastoon tuotteista suoritet
tavasta valmisteverosta vastaa valtuutettu va
rastonpitäjä. 

Kaukomyynnissä Suomeen myyjä on vas
tuussa veroedustajan suoritettavasta valmiste
verosta niin kuin omasta verostaan. 

Avoimen yhtiön osakas ja kommandiittiyh
tiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiö
mies on vastuussa yhtiön suoritettavasta val
misteverosta niin kuin omasta verostaan. Sama 
vastuu yhtymän valmisteverosta on sellaisen 
yhtymän osakkaana, jonka kaksi tai useampia 
henkilöitä on muodostanut liikkeen harjoitta
mista varten ja joka on tarkoitettu toimimaan 
osakkaiden yhteiseen lukuun. 

3 luku 

V eron määräämisen ajankohta ja verotettavat 
määrät 

13 § 
Valmistevero määrätään sma pmvana voi

massaolevien säännösten mukaan, jona tuote 
on luovutettu kulutukseen väliaikaisesta vai-
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misteverottomuusjärjestelmästä tai jona siellä 
on todettu hävikkiä, joka ei ole verotonta 
16 §:n 5 kohdan nojalla. 

Milloin tuote siirretään toisesta jäsenvaltios
ta eikä se ole väliaikaisen valmisteverottomuus
järjestelmän piirissä, valmistevero määrätään 
sinä päivänä voimassaolevien säännösten mu
kaan, jona tuote on vastaanotettu Suomessa. 

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa vero määrätään sinä päivänä voi
massaolevien säännösten mukaan, jona tuote 
on käytetty verolliseen tarkoitukseen. 

Edellä 11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ve
ro määrätään sinä päivänä voimassaolevien 
säännösten mukaan, jona tuotteet on lähetetty. 

14 § 
Valtuutetulle varastonpitäjälle vero maara

tään kultakin verokaudelta niistä tuotteista, 
jotka sen verokauden aikana on luovutettu 
kulutukseen varastonpitäjän verottomista va
rastoista tai joista siellä on todettu verotettavaa 
hävikkiä. 

Rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle ja ve
roedustajalle vero määrätään kultakin verokau
delta niistä tuotteista, jotka verokauden aikana 
on vastaanotettu. 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitulla verokau
della tarkoitetaan kalenterikuukautta. 

Muissa kuin edellä 1 ja 2 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa vero määrätään niistä 
tuotteista, jotka kulloinkin on vastaanotettu tai 
joista vero muutoin on suoritettava. 

15 § 
Verottomassa varastossa tapahtuneeseen 

omaan kulutukseen sovelletaan kulutukseen 
luovutettujen tuotteiden verotusta koskevia 
säännöksiä. 

4 luku 

Verottomuus 

16 § 
Verottomia ovat: 
1) tuotteet, jotka siirretään väliaikaisessa 

valmisteverottomuusjärjestelmässä verottomien 
varastojen välillä; 

2) tuotteet, jotka siirretään sellaiselle henki
lölle tai yritykselle, jolle on toisessa jäsenvalti
ossa myönnetty oikeus vastaanottaa ne väliai
kaisesti valmisteverottomina; 

3) yhteisön ulkopuolelta tuotavat tuotteet, 
jotka siirretään valtuutetun varastonpitäjän ve
rottomaan varastoon; 

4) tuotteet, jotka viedään yhteisön ulkopuo
lelle tai siirretään vapaa-alueelle, tullivarastoon 
tai 20 §:ssä tarkoitettua myyntiä varten; 

5) väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjes
telmässä tapahtunut tuotteen valmistuksen, ja
lostuksen, varastoinnin tai kuljetuksen aikana 
tuotteen perusominaisuuksista johtuva hävikki; 
samoin kuin väliaikaisessa valmisteverotto
muusjärjestelmässä odottamattomista tapahtu
mista tai ylivoimaisista esteistä kuten tulipalon, 
rikkoutumisen taikka muun vastaavan syyn 
vuoksi tapahtunut tuotteen hävikki; 

6) tullihallituksen määräämillä ehdoilla am
mattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä ole
van vesi- ja ilma-aluksen tavanomaiseen muo
nitukseen tarkoitetut tuotteet sekä poltto- ja 
voiteluaineet, jotka alus tuo Suomen tullialueel
le mukanaan tai jotka siihen Suomen tulli
alueella toimitetaan sen omaa käyttöä varten; 
verottomuus koskee myös aluksessa Suomen 
tullialuella kulutettavia tuotteita; valtiovarain
ministeriö voi päättää, että veroa ei kanneta 
edellä tarkoitetuista tuotteista myöskään sil
loin, kun kysymyksessä on viranomaisen käy
tössä oleva alus, tutkimusalus, kalastusalus tai 
kansainvälisessä liikenteessä oleva juna, jolloin 
ministeriö voi myös määrätä rajoituksia ja 
ehtoja, joita mainittujen kulkuneuvojen osalta 
on noudatettava; 

7) sen mukaan kuin asetuksella säädetään, 
tuotteet, jotka luovutetaan diplomaatti- tai 
konsulisuhteen perusteella sekä tuotteet, jotka 
luovutetaan kansainväliselle järjestölle tai sen 
jäsenille siten kuin järjestön kansainvälisessä 
perustamissopimuksessa tai päämajan sijaintia 
koskevassa sopimuksessa on edellytetty; 

8) sen mukaan kuin asetuksella säädetään, 
tuotteet, jotka luovutetaan yhteisön ulkopuoli
sen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa 
tehtyyn sopimukseen perustuvaan kulutukseen, 
jos sopimus myöntää vapautuksen arvonlisäve
rosta; 

9) tuotteet, jotka ovat verottomia asianomai
sen valmisteverolain nojalla; sekä 

1 0) mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, 
yksityishenkilön yhteisön ulkopuolelta Suomes
sa olevalle toiselle yksityishenkilölle vähäarvoi
sina muina kuin kaupallisina lähetyksinä lähet
tämät tuotteet, yhteisön ulkopuolelta tulevien 
moottoriajoneuvojen mukanaan tuoma poltto
aine, samoin kuin matkustajatuomisina yhtei-
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sön u1koJ?uo1e1ta tuotavat tuotteet, samoilla 
edellytyksillä ja samoin rajoituksin kuin näiden 
tuotteiden tullittomuudesta säädetään tai mää
rätään. 

Verosta tehtävät vähennykset 

17 § 
Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus vä

hentää verokaudelta suoritettavasta va1misteve
rosta asianomaisen verokauden aikana verot
tomaan varastoon pa1autetuista samoin kuin 
viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväk
syttävällä tavalla hävitetyistä valmisteveron 
alaisista tuotteista suoritettu valmistevero. Hä
vitetyistä tuotteista suoritettu vero voidaan 
kuit_enkin vähentää vain siinä tapauksessa, että 
hävitys tapahtuu 16 §:n 5 kohdassa tarkoitettu
jen syiden vuoksi. 

Matkustajien tuomiset 

18 § 
Yksityishenkilö saa verotta tuoda mukanaan 

omaa käyttöään varten toisesta jäsenvaltiosta 
verollisena hankittuja tuotteita, kuitenkin enin
tään seuraavat määrät: 

tupakka tuotteita: 
- 3?0 kappal~tta sav~kkeita tai 150 kappa

letta pikkusikareita (yksittäispaino enintään 3 
grammaa) tai 75 kappaletta sikareita tai 400 
grammaa piippu- ja savuketupakkaa; 

alkoholijuomia: 
- 1 litra tislattuja juomia ja väkeviä alko

holijuomia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 
tilavuusprosenttia tai 3 litraa tislattuja juomia, 
väkevi~ ~lko_holijuom!a ja aperitiivejä, jotka 
ovat VIllli- tai a1kohohpohjaisia ja joiden alko
holipito_i_su~s on enintään 22 ti1avuusprosenttia, 
kuohuvuneJä, väkevöityjä viinejä 

- 5 litraa hiilihapottomia viinejä 
- 15 litraa olutta. 
Edellä 1 momentissa mainittuihin enimmäis

määriin sisällytetään jäljempänä 20 §:ssä tarkoi
tettujen verottomien tuomisten määrät. 

Sen, joka tuo mukanaan tässä pykälässä 
tarkoitettuja tuotteita enemmän kuin verotto
maksi on säädetty, on ilmoitettava ylimenevät 
määrät verotettavaksi siten kuin tässä laissa 
säädetään. Ylimenevältä osalta suoritettavasta 
verosta säädetään asianomaisessa valmistevero
laissa. 

19 § 
Yhteisön ulkopuolelta Suomeen matkustava 

9 341071N 

henkil_ö s~a tuoda verotta mukanaan tupakka
tuotteita Ja alkoholijuomia enintään seuraavat 
määrät: 

tupakka tuotteita: 
- 2?0 kappal~tta savukkeita tai 100 kappa

letta pikkusikareita (yksittäispaino enintään 3 
grammaa) tai 50 kappaletta sikareita tai 250 
grammaa piippu- ja savuketupakkaa; 

alkoholijuomia: 
- 1 litra tislattuja juomia ja väkeviä alko

l~olijuomia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 
~Ilavuusprosenttia tai 2 litraa tis1attuja juomia 
Ja väk~yi~ al~oholijuomia ja aperitiivejä, jotka 
o~at vum- tai alkoholipohjaisia, tafiaa, sakea 
tai vastaavia juomia, joiden alkoholipitoisuus 
?n enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviine
jä, väkevöityjä viinejä 

- 2 litraa hiilihapottomia viinejä 
- 15 litraa olutta. 
Sen_, jo~a tuo J?Ukanaan tässä pykälässä 

tarkOitettuja tuotteita enemmän kuin verotto
maksi on säädetty, on ilmoitettava ylimenevät 
määrät verotettavaksi siten kuin tullista sääde
tään. Ylimenevältä osalta suoritettavasta veros
ta säädetään asianomaisessa valmisteverolaissa. 

20 § 
Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen yhteisön 

alueella tapahtuvalla lento- tai laivamatkalla 
matkustava henkilö saa verotta tuoda muka
naan lentokenttien ja satamien verottomien 
tavaroiden myymälöistä hankittuja valmisteve
ron alaisia tuotteita, kuitenkin enintään edellä 
19 §:ssä mainitut määrät. 

Tässä pykälässä tarkoitetaan: 
verottomien tavaroiden myvmälällä lentoken

tä~lä tai _satamassa olevaa myyntipaikkaa, josta 
toiseen jäsenvaltioon matkustavalle henkilölle 
voi?~an myy?ä verottomia ulkomaisia ja koti
maisia tuotteita; 

toisesta jäsenvaltiosta markustavalla henkilöl
lä matkustajaa, jolla on lento- tai meriteitse 
tapa~t~va~ kuljetusta varten annettu kuljetus
asiakirJa, JOSsa mainitaan välittömänä määrä
paikkana muussa jäsenvaltiossa sijaitseva len
toasema tai satama; 

yhte~sön alueella tapahtuvalla matkalla kulje
~usta, JOk~ a_lka~ yhden jäsenvaltion alueelta ja 
JOnka tosiasiallinen saapumispaikka on toisen 
jäsenvaltion alueella. 

Mitä edellä on sanottu verottomien tavaroi
den myymälästä hankituista tuotteista koskee 
myös lentokoneessa tai laivassa yhteisön 
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alueella tapahtuvan matkustajakuljetuksen ai
kana luovutettuja tuotteita. 

Sen, joka tuo Suomeen mukanaan tässä 
pykälässä tarkoitettuja tuotteita enemmän kuin 
verottomaksi on säädetty, on ilmoitettava yli
menevät määrät verotettaviksi siten kuin tässä 
laissa säädetään. Ylimenevältä osalta suoritet
tavasta verosta säädetään asianomaisessa val
misteverolaissa. 

Henkilökunnan tuomiset 

21 § 
Suomen ja yhteisön ulkopuolisen maan väli

sessä liikenteessä olevan aluksen, ilma-aluksen 
tai ajoneuvon henkilökuntaan kuuluvan henki
lön tuomisten verottomuuteen sovelletaan vas
taavasti, mitä tuomisten tullittomuudesta sää
detään tai määrätään. 

5 luku 

Veron ilmoittamisvelvollisuus 

22 § 
Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn 

elinkeinonharjoittajan ja veroedustajan on an
nettava veroilmoitus kultakin verokaudelta vii
meistään verokautta seuraavan kuukauden 18. 
päivänä. 

Muun verovelvollisen on annettava veroil
moitus kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun 
tuotteet on vastaanotettu. Arkipäiväksi ei kat
sota arkilauantaita. 

Veroilmoitus on toimitettava 25 §:ssä tarkoi
tetulle piiritullikamarille. 

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oi
keaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen 
sisältävä postilähetys on säädetyssä määräajas
sa jätetty postiin piiritullikamarille osoitettuna. 

23 § 
Veroilmoitus on annettava kirjallisesti. Ve

roilmoituksessa on annettava valmisteveron 
määräämistä varten tarvittavat tiedot sekä tuo
teryhmittäin tiedot verottomista toimituksista. 

Veroilmoitus on annettava erikseen kunkin 
verottoman varaston osalta, jollei tullihallitus 
jonkin verovelvollisen osalta erityisistä syistä 
toisin määrää. 

24 § 
Matkustajien mukanaan tuomat verotettavat 

tuotteet on ilmoitettava sen mukaan kuin 
tullihallitus määrää. 

25 § 
Valtuutetun varastonpitäjän valmistevero

tuksen toimittaa sen tullipiirin piiritullikamari, 
jonka alueella veroton varasto sijaitsee. 

Muiden verovelvollisten valmisteverotuksen 
toimittaa verovelvollisen kotipaikan piiritulli
kamari. 

Tullihallitus voi erityisistä syistä määrätä 
valmisteverotuksen toimittamisen muun kuin 
edellä tarkoitetun piiritullikamarin tehtäväksi. 

6 luku 

V eron määrääminen 

26 § 
Piiritullikamarin on veroilmoituksen ja saa

mansa muun selvityksen perusteella viivytyk
settä verotuspäätöksellä vahvistettava suoritet
tavan valmisteveron määrä. 

27 § 
Jos veroilmoitusta ei ole annettu tai sitä ei 

oikaistunakaan voida panna verotuksen perus
teeksi, verotus on toimitettava arvion mukaan 
(arvioverotus). Verotuspäätöksessä on tällöin 
mainittava arvion perusteet. 

Arvioverotus voidaan toimittaa myös silloin, 
kun 62 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa havai
taan vajausta. 

28 § 
Jos valmistevero laskuvirheen tai siihen ver

rattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdos
ta, että piiritullikamari ei ole asiaa joltakin osin 
tutkinut, on verovelvollisen sitä aiheuttamatta 
jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä tai 
sitä on samanlaisesta syystä palautettu liikaa, 
piiritullikamarin on, jollei asia muutoin ole 
vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä 
ratkaistu, oikaistava antamaansa päätöstä (ve
ronoikaisu veronsaajan hyväksi). Oikaisu on 
tehtävä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalen
terivuoden alusta, jolloin vero tai veronpalau
tus määrättiin tai olisi pitänyt määrätä. 

29 § 
Jos sen johdosta, että verovelvollinen on 

kokonaan tai osaksi laiminlyönyt ilmoittamis
velvollisuutensa tai antanut puutteellisen, ereh
dyttävän tai väärän veroilmoituksen taikka 
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muun tiedon taikka asiakirjan, valmistevero on 
jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä tai 
sitä on palautettu liikaa, piiritullikamarin on 
määrättävä verovelvollisen suoritettavaksi mai
nitusta syystä määrämättä jäänyt valmistevero 
(jälkiverotus). Jälkiverotus on toimitettava kol
men vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenteri
vuoden alusta, jolloin vero tai veronpalautus 
määrättiin tai olisi pitänyt määrätä. 

30 § 
Ennen arvioverotuksen, 28 §:ssä tarkoitetun 

veronoikaisun tai jälkiverotuksen toimittamista 
on verovelvolliselle varattava tilaisuus tulla 
asiassa kuulluksi. 

Veronoikaisu tai jälkiverotus voidaan toimit
taa myös verokautta pidemmältä ajalta, kuiten
kin enintään ka' nterivuodelta. 

31 § 
Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on 

annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitus
ta, on valmisteverotusta toimitettaessa menetel
tävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa 
muotoa. 

32 § 
Valmisteveroa voidaan korottaa ( veronkoro

tus): 
1) jos verovelvollinen on ilman pätevää syytä 

antanut veroilmoituksen tai muun tiedon tai 
asiakirjan säädetyn määräajan jälkeen, vähin
tään 50 markalla ja enintään 15 000 markalla, 
ja jos veroilmoitus, muu tieto tai asiakirja on 
annettu vasta kehotuksen jälkeen tai jos niissä 
on vähäinen puutteellisuus eikä verovelvollinen 
ole noudattanut kehotusta sen korjaamiseen, 
enintään 20 000 markalla; 

2) jos verovelvollinen on ilman pätevää syytä 
antanut veroilmoituksen tai muun tiedon tai 
asiakirjan virheellisenä tai olennaisesti vaillinai
sena taikka, jos hän kehotuksen saatuaan 
ilman pätevää syytä on jättänyt ilmoittamisvel
vollisuutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä, 
enintään 30 prosentilla; sekä 

3) jos verovelvollinen on tahallaan tai tör
keästä huolimattomuudesta antanut puutteelli
sen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen 
tai muun tiedon tahi asiakirjan taikka jättänyt 
muutoin ilmoittamisvelvollisuutensa täyttämät
tä, ja mainitunlainen menettely on ollut omiaan 

aiheuttamaan sen, että verovelvolliselle olisi 
voinut jäädä veroa määräämättä, enintään 50 
prosentilla. 

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä, ottaen huomioon sillä saavutetta
vissa olleen hyödyn määrä ja muut asiaan 
vaikuttavat olosuhteet, on pidettävä törkeänä, 
on veroa korotettava vähintään 50 ja enintään 
100 prosentilla. 

Milloin 1 tai 2 momentissa tarkoitettu vir
heellisyys tai laiminlyönti koskee vain osaa 
valmisteveron alaisista tuotteista, veronkorotus 
on määrättävä vain tätä osaa vastaavasta 
valmisteverosta. 

33 § 
Jos edellä 32 §:n 1 momentin 1-3 kohdissa 

tarkoitettu menettely koskee valmisteverotusta, 
jossa veroa ei määrätä maksettavaksi tai jos 
veron määrä on vähäinen, eikä veronkorotusta 
ole määrätty, taikka jos tässä laissa tai asian
omaisessa valmisteverolaissa tarkoitettu ilmoi
tusvelvollisuus tai 53 §:ssä tarkoitettu velvolli
suus on laiminlyöty, voidaan kantaa virhemak
sua vähintään 50 markkaa ja enintään 15 000 
markkaa. 

Jos valmisteveron palautuksen saamiseksi on 
annettu puutteellisia tai vääriä tietoja, voidaan 
kantaa virhemaksua vähintään 50 markkaa ja 
enintään 50 000 markkaa. 

34 § 
Mitä tässä laissa on säädetty veronoikaisus

ta, jälkiverotuksesta, veronkorotuksesta ja vir
hemaksusta, koskee soveltuvin osin myös ha
kemuksesta suoritettuja veronpalautuksia. 

7 luku 

V eron suorittaminen ja maksuunpano 

35 § 
Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn 

elinkeinonharjoittajan ja veroedustajan on 
maksettava verokaudelta suoritettava valmiste
vero viimeistään verokautta seuraavan kuukau
den 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä 
tai arkilauantai, saa valmisteveron suorittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa valmistevero on maksettava 22 §:n 
2 momentissa mainitussa määräajassa. 

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspää
töstä tiedoksi ennen edellä säädetyn määräajan 



68 1994 vp- HE 237 

päättymistä, valmistevero on suoritettava ve
roilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon 
mukaisena. 

36 § 
Valmisteveroja muut tässä laissa tarkoitetut 

verot ja maksut voidaan maksaa postisiirtolii
kennettä välittäviin postitoimipaikkoihin ja ra
halaitoksiin sen mukaan kuin valtiovarainmi
nisteriö määrää. 

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päi
vänä vastaanottamansa verovarat päivittäin 
tullilaitoksen postisiirtotulotilille viimeistään 
maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivä
nä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos 
verovaroja ei ole suoritettu Postipankki Oy:stä 
annetun lain (972/87) 10 §:n 2 momentissa 
säädetyin tavoin tullilaitoksen postisiirtotuloti
lille, rahalaitoksen on suoritettava valtiovarain
ministeriön määräämä korko viivästysajalta. 

Valtiovarainministeriö määrää rahalaitoksil
le suoritettavista palkkioista ja niiden suuruu
desta. 

37 § 
Jos verovelvollinen ei ole suorittanut valmis

teveroa 35 §:ssä säädetyssä määräajassa, suorit
tamatta jääneelle verolle määrätään veronlisäys, 
jonka määrä on yksi markka kultakin täydeltä 
sadalta markalta. Veronlisäystä peritään jokai
selta kalenterikuukaudelta sen kuukauden alus
ta, jona vero olisi tullut suorittaa, verolle 
määrättävää eräpäivää edeltävän kuukauden 
loppuun. 

Jos verovelvollinen suorittaa veron määrä
ajan jälkeen ilman maksuunpanoa, hänen on 
oma-aloitteisesti maksettava samalla veronli
säystä jokaiselta kalenterikuukaudelta sen kuu
kauden alusta, jona vero olisi tullut suorittaa, 
sen kuukauden loppuun, jona vero suoritetaan. 

38 § 
Jos verovelvollinen ei ole maksanut valmis

teveroa määräaikana tai on maksanut sitä 
vähemmän kuin verotuspäätöksessä on vahvis
tettu suoritettavaksi, piiritullikamarin on pan
tava suorittamatta jäänyt valmistevero verovel
vollisen maksettavaksi jälkimaksuajan kuluessa 
ja annettava verovelvolliselle verolippu. Jälki
maksuaika saa olla enintään 30 päivää veroli
pun lähettämispäivästä. 

Veronoikaisuin tai jälkiverotuksin verovel
vollisen suoritettavaksi määrätty valmistevero, 

veronkorotus, virhemaksu ja veronlisäys on 
niin ikään mainituin tavoin maksuunpantava. 

39 § 
Piiritullikamarin on ilman hakemusta viipy

mättä suoritettava verovelvolliselle tämän lii
kaa suorittama valmistevero. Milloin ve
ronoikaisun tai valituksen johdosta valmisteve
roa on palautettu, palautusmäärälle suoritetaan 
asetuksella säädettävä korko. Korko lasketaan 
veron maksupäivästä. Korkoa ei makseta pa
lautettavalle määrälle, joka on asetuksella sää
dettävää määrää pienempi. 

Takaisin perittävälle, hakemuksesta liikaa 
palautetulle valmisteverolle peritään asetuksella 
säädettävä korko. Korko lasketaan liikaa suo
ritetun valmisteveron maksamista seuraavan 
kalenterikuukauden alusta takaisin perinnälle 
määrättävää eräpäivää edeltävän kuukauden 
loppuun. Korkoa ei peritä määrästä, joka on 
asetuksella säädettävää määrää pienempi. 

Valmisteverotusta koskevaan valitukseen an
nettavassa päätöksessä muutoksenhakuviran
omainen voi määrätä valtion suorittamaan 
oikeudenkäyntikulujen korvausta asian laadun 
ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa säädetty
jen perusteiden mukaan. 

40 § 
Valmistevero määrätään tuoteryhmittäin ve

ron perusteena olevalta yksiköitä jättämällä 
täyden yksikön yli menevät osat huomioon 
ottamatta. 

Valmistevero kunkin tuoteryhmän osalta se
kä veronkorotus, virhemaksu ja veronlisäys 
kukin erikseen, määrätään täysin markoin jät
tämällä yli menevät pennit lukuun ottamatta. 

Pienimmästä tämän lain mukaan kannetta
vasta ja palautettavasta määrästä säädetään 
asetuksella. 

8 luku 

V eronalaisten tuotteiden haltuunotto 

41 § 
Tulliviranomaisella on oikeus ottaa haltuun

sa valmisteveron alaiset tuotteet, joita ei asian
mukaisesti ole ilmoitettu verotettavaksi. 

Tuotteisiin voidaan tällöin soveltuvin osin 
soveltaa, mitä tullilaissa säädetään tullihuuto
kaupasta. 
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9 luku 

Ennakkotieto 

42 § 
Tullihallitus voi antaa hakemuksesta ennak

kotiedon tuotteesta suoritettavasta valmisteve
rosta. Ennakkotieto voidaan antaa tuotteesta 
suoritettavasta valmisteverosta myös silloin, 
kun verotus muutoin toimitetaan tullia koske
vien säännösten mukaan. 

Ennakkotietohakemus ja ennakkotietoa kos
keva valitus on käsiteltävä kiireellisinä. 

43 § 
Lainvoiman saanutta ennakkotietoa on sito

vana noudatettava hakijan valmisteverotukses
sa Suomessa vuoden ajan antamispäivää seu
raavan kalenterikuukauden alusta, jollei ennak
kotietoa annettaessa sovellettua säännöstä en
nakkotiedon voimassa ollessa ole muutettu tai 
tullihallitus lainkäyttöviranomaisen päätöksellä 
tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumi
sen vuoksi tai muusta erityisestä syystä ole 
peruuttanut antamaansa ennakkotietoa. 

Peruutettua ennakkotietoa on, mikäli hakija 
sitä kirjallisesti vaatii, kuitenkin noudatettava 
kahden kalenterikuukauden ajan sitä seuraavan 
kalenterikuukauden alusta, jolloin peruuttami
nen annettiin hakijalle tiedoksi. 

10 luku 

Muutoksenhaku 

44§ 
Jos piiritullikamari oikaisuvaatimuksesta, 

valituksen johdosta tai muutoin toteaa, että 
veroa on määrätty liikaa tai palautettu liian 
vähän, piiritullikamarin on oikaistava anta
maansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen 
annetulla päätöksellä ratkaistu ( veronoikaisu 
verovelvollisen hyväksi). Oikaisu voidaan tehdä 
kolmen vuoden kuluessa valmisteveron tai ve
ronpalautuksen määräämistä seuraavan kalen
terivuoden alusta tai sanotun ajan kuluessa 
tehdyn vaatimuksen perusteella myöhemmin
kin. 

45 § 
Piiritullikamarin päätökseen valmisteveron 

tai veronpalautuksen määräämistä koskevassa 
asiassa haetaan muutosta valittamalla Uuden
maan lääninoikeuteen. Muissa kuin edellä tar
koitetuissa asioissa piiritullikamarin päätök-

seen haetaan muutosta valittamalla tullihalli
tukseen. Valtion puolesta on valitusoikeus pii
ritullikamarissa olevalla tulliasiamiehellä. Vali
tuskirjelmä on toimitettava valitusajassa tulli
toimipaikkaan. 

Valitusaika valmisteveron tai veronpalautuk
sen määräämistä koskevassa asiassa on kolme 
vuotta niiden määräämistä seuraavan kalente
rivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. Piiritulli
kamarin muuta asiaa koskevasta päätöksestä 
valitettaessa valitusaika on 30 päivää päätök
sen tiedoksisaannista. Tulliasiamiehen valitus
aika on 30 päivää päätöksen tekemisestä. 

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetään. 

Mitä verojen ja maksujen periruisestä ulos
ottotoimin annetussa laissa (367 /61) säädetään 
perustevalituksesta, ei sovelleta tässä laissa 
tarkoitettuihin asioihin. 

46 § 
Jos piiritullikamari 44 §:ssä tarkoitetulla ta

valla oikaisee päätöstään tehdyn vaatimuksen 
mukaisesti, valitus raukeaa. 

Siltä osin kuin piiritullikamari katsoo, että 
valituksessa esitetyt vaatimukset eivät anna 
aihetta piiritullikamarin päätöksen oikaisemi
seen, piiritullikamarin on annettava valituksen 
johdosta lausuntonsa ja toimitettava asian kä
sittelyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Uu
denmaan lääninoikeudelle. 

47 § 
Valmistevero on valituksesta huolimatta 

maksettava säädetyssä ajassa. 

48 § 
Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muu

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu
teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää vali
tusluvan. 

Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat: 
1) lain soveltamisen kannalta muissa saman

laisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte
näisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia kor
keimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on painava 
taloudellinen tai muu syy. 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, 
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että se koskee vain osaa muutoksenhaun koh
teena olevasta lääninoikeuden päätöksestä. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Vali
tuskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupa
hakemus, on toimitettava valitusajassa kor
keimmalle hallinto-oikeudelle tai Uudenmaan 
lääninoikeudelle. Valtion puolesta on valitusoi
keus tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä. 

Tullihallituksen antamaan ennakkotietoon ja 
muuhun tullihallituksen päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa sääde
tään. Valtion puolesta on valitusoikeus tällöin 
tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä. 

49 § 
Milloin valmistevero on lääninoikeuden pää

töksellä poistettu tai sitä on alennettu, on 
piiritullikamarin suoritettava liikaa maksettu 
vero muutoksenhausta huolimatta verovelvolli
selle. 

Milloin korkein hallinto-oikeus on tulliasia
miehen valituksen johdosta muuttanut läänin
oikeuden päätöstä, jäljennös korkeimman hal
linto-oikeuden päätöksestä on toimitettava 
asianomaiselle piiritullikamarille, jonka tulee 
viipymättä maksuunpanna verovelvolliselle lii
kaa suoritettu määrä. 

11 luku 

Huojennus 

50§ 
Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk

sesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritet
tua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronli
säystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai lyk
käyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka 
poistaa sen kokonaan. Valtiovarainministeriö 
voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän 
asian ratkaistavakseen. 

Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk
sesta myöntää veron maksamisen lykkäystä. 
Tullihallitus myöntää lykkäyksen valtiovarain
ministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarain
ministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavak
seen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot 
hakemukseen antamassaan päätöksessä. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee so-

veltuvin osin tuotteita, joiden verotus muutoin 
toimitetaan tullia koskevien säännösten mu
kaan. 

12 luku 

Tuotteiden siirtäminen 

51 § 
Lähettävän valtuutetun varastonpitäjän on 

varustettava verottomien varastojen välillä tai 
toiseen jäsenvaltioon väliaikaisesti Valmisteve
rottornina siirrettävät valmisteveron alaiset 
tuotteet väliaikaisessa valmisteverottomuusjär
jestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten 
tuotteiden hallinnollisesta asiakirjasta annetuis
sa komission asetuksissa (ETY) N:ot 2719/92 ja 
2225/93 tarkoitetulla saateasiakirjalla. Siirrettä
essä tuotteita väliaikaisesti valmisteverottomina 
Suomessa saateasiakirja voidaan korvata vas
taavalla muulla luotettavana selvityksellä. 

Milloin toisessa jäsenvaltiossa oleva tuottei
den vastaanottaja on muu kuin valtuutettu 
varastonpitäjä tai rekisteröity elinkeinonhar
joittaja, edellä 1 momentissa tarkoitettuun saa
teasiakirjaan on liitettävä määräjäsenvaltion 
asianomaisen viranomaisen antama todistus 
siitä, että valmistevero on määräjäsenvaltiossa 
maksettu tai riittävä vakuus verojen suoritta
miseksi on asetettu. 

Lähettäjän on varustettava valmisteveron 
alaiset, yhteisön ulkopuolelle vietävät tuotteet 
edellä 1 momentissa tarkoitetulla saateasiakir
jalla, milloin tuotteita ei ole luovutettu kulu
tukseen. 

Sen, joka lähettää kulutukseen luovutettuja 
valmisteveron alaisia tuotteita toiseen jäsenval
tioon luovuteltavaksi itsenäistä taloudellista 
toimintaa harjoittavan elinkeinonharjoittajan 
tai julkisoikeudellisen laitoksen tarpeisiin, on 
varustettava tuotteet lähtöjäsenvaltiossa kulu
tukseen luovutettujen yhteisön sisällä liikkuvien 
valmisteveron alaisten tuotteiden yksinkertais
tetusta saateasiakirjasta annetussa komission 
asetuksessa (ETY) N:o 3649/92 tarkoitetulla 
saateasiakirjalla (yksinkertaistettu saateasiakir
ja). 

Sen, joka Suomesta kaukomyynnillä myy 
valmisteveron alaisia tuotteita toiseen jäsenval
tioon, on ennen tuotteiden lähettämistä osoi
tettava kotipaikkansa piiritullikamarille, että 
tuotteista on asetettu määräjäsenvaltion mää
räämä vakuus. 

Asetuksella voidaan säätää tässä pykälässä 
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tarkoitetun saateasiakirjan korvaamisesta 
muulla asiakirjalla tai menettelyn muusta yk
sinkertaistamisesta. 

52§ 
Milloin yhteisön ulkopuolelta tuotuja val

misteveron alaisia tuotteita siirretään valtuute
tun varastonpitäjän verottomaan varastoon vä
liaikaisesti valmisteverottomina, siirron on ta
pahduttava tullin valvonnassa. 

53§ 
Saateasiakirjan on Iähettäjälie jäävää kappa

letta lukuunottamatta oltava mukana tuottei
den kuljetuksen aikana. 

54§ 
Valtuutetun varastonpitäjän tai elinkeinon

harjoittajan, joka vastaanottaa verottomien va
rastojen välillä tai toisesta jäsenvaltiosta siirret
täviä väliaikaisesti valmisteverottornia tuottei
ta, on palautettava Iähettäjälie yksi kappale 
saateasiakirjasta asianmukaisesti täytettynä vii
meistään 15. päivänä sen kalenterikuukauden 
päättymisestä, jona tuotteet on vastaanotettu. 

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös sitä, joka 10 §:n 4 momentissa mainitussa 
tarkoituksessa vastaanottaa toisessa jäsenval
tiossa kulutukseen luovutettuja tuotteita. 

Vietäessä valmisteveron alaisia tuotteita yh
teisön ulkopuolelle sen tullitoimipaikan, joka 
on käsitellyt tuotteiden poistumisen yhteisön 
alueelta, on palautettava tuotteiden Iähettäjälie 
tälle tarkoitettu kappale saateasiakirjasta var
mennettuna. 

Mikäli lähettävä valtuutettu varastonpitäjä ei 
saa saateasiakirjan palautuskappaletta asian
mukaisesti varustettuna 1 momentissa maini
tussa määräajassa, varastonpitäjän on ilmoitet
tava siitä 25 §:ssä tarkoitetulle piiritullikamaril
le viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
tuotteiden lähettämisen ajankohdasta. 

13 luku 

Veron palauttaminen 

55§ 
Milloin sellaisia tuotteita, joista Suomessa on 

suoritettu valmistevero, luovutetaan taikka aio
taan luovuttaa tai osoitetaan itsenäistä talou
dellista toimintaa harjoittavan elinkeinonhar
joittajan tai julkisoikeudellisen laitoksen tarpei-

siin toisessa jäsenvaltiossa, sillä, joka on tuot
teet lähettänyt, on oikeus hakemuksesta saada 
suoritettua veroa vastaava palautus. 

Palautuksen saamisen edellytyksenä on, että 
palautusta koskeva hakemus tehdään hakijan 
kotipaikan piiritullikamarille ennen tuotteiden 
lähettämistä. Lähetettävät tuotteet on varustet
tava 51 §:n 4 momentissa tarkoitetulla saate
asiakirjalla. Lähettäjän on esitettävä vastaan
ottajan asianmukaisesti täyttämä saateasiakir
jan palautuskappale täydennettynä asiakirjalla, 
jolla osoitetaan, että valmistevero on suoritettu 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet luovutetaan 
kulutukseen. 

56§ 
Milloin rekisteröity tai rekisteröimätön elin

keinonharjoittaja tai 7 §:n 6 kohdassa tarkoi
tettu veroedustaja palauttaa toisessa jäsenval
tiossa olevalle valtuutetulle varastonpitäjälle 
täällä vastaanotettuja tuotteita, elinkeinonhar
joittajalla tai veroedustajalla on oikeus hake
muksesta saada tuotteista suoritettua veroa 
vastaava palautus. 

Palautusta on haettava hakijan kotipaikan 
piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tuot
teet on palautettu. Palautettavat tuotteet on 
varustettava 51 §:n 4 momentissa tarkoitetulla 
saateasiakirjalla. 

57§ 
Milloin sellaisia tuotteita, joista Suomessa on 

suoritettu valmistevero, myydään kaukomyyn
nillä Suomesta toiseen jäsenvaltioon, on sillä, 
joka tuotteet on myynyt, oikeus hakemuksesta 
saada suoritettua veroa vastaava palautus. 

Palautusta on haettava myyjän kotipaikan 
piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tuot
teet on lähetetty. Hakijan on osoitettava, että 
tuotteista on suoritettu vero määräjäsenvaltios
sa. 

58§ 
Milloin 11 §:n perusteella Suomessa verotet

tuja tuotteita on verotettu myös toisessa jäsen
valtiossa, valtuutetulla varastonpitäjällä on oi
keus hakemuksesta saada suoritettua veroa 
vastaava palautus. 

Palautusta on haettava siltä piiritullikamaril
ta, joka tuotteet on verottanut, kolmen vuoden 
kuluessa tuotteiden lähettämisajankohdasta. 
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Hakijan on osoitettava, että tuotteista on suo
ritettu valmistevero toisessa jäsenvaltiossa. 

59§ 
Milloin tuote, josta valmistevero on suoritet

tu, on viety yhteisön ulkopuolelle tai siirretty 
vapaa-alueelle taikka tullivarastoon tai 20 §:ssä 
tarkoitettua myyntiä varten taikka luovutettu 
16 §:n 6 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, 
viejällä, siirtäjällä tai luovuHajalla on oikeus 
saada suoritettua valmisteveroa vastaava pa
lautus. Palautus voidaan myöntää vain, jos 
hakija esittää luotettavan selvityksen viennistä, 
siirrosta tai luovutuksesta. 

Palautusta viennin perusteella ei suoriteta 
matkustajien mukanaan viemistä valmisteveron 
alaisista tuotteista. 

Palautusta on haettava vienti- tai siirtopai
kan piiritullikamarilta kolmen kuukauden ku
luessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
tuote on viety yhteisön ulkopuolelle taikka 
siirretty tai Juovutettu 1 momentissa mainit
tuun tarkoitukseen. 

14 luku 

Kirjanpitovelvollisuus 

60 § 
Valtuutetun varastonpitäjän on pidettävä 

valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, 
josta käy selville verottomassa varastossa val
mistettujen, jalostettujen, varastoitujen, vas
taanotettujen sekä varastosta lähetettyjen ja 
kulutukseen luovutettujen tuotteiden määrät 
sekä muut valmisteveron määräämistä ja vero
tuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. 

Muun verovelvollisen, samoin kuin sen, joka 
Suomesta kaukomyynnillä myy valmisteveron 
alaisia tuotteita toiseen jäsenvaltioon, on pidet
tävä kirjanpitoa tässä laissa tarkoitettujen tuot
teiden siirtämisestä. 

Sen, joka on hankkinut valmisteveron alaisia 
tuotteita verotta tässä laissa tai asianomaisessa 
valmisteverolaissa verottomaksi säädettyyn tar
koitukseen, on pidettävä valmisteverotusta var
ten sellaista kirjanpitoa, josta selviävät verotta 
hankitut tuotemäärät, tuotteiden käyttö sekä 
varaston määrät. 

61 § 
Kirjanpitoaineisto, mukaanlukien tositteet 

sekä saate- ja vakuusasiakirjat liitteineen on 
säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan. 

15 luku 

Tarkastus ja tietojenautovelvollisuus 

62 § 
Verovelvollisen on vaadittaessa esitettävä 

asianomaiselle veroviranomaiselle tai tämän 
määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle 
henkilölle tarkastusta varten kirjanpitonsa, kir
jeenvaihtonsa ja varastonsa ja annettava muut 
verotuksessa tarpeelliset tiedot sekä avustettava 
tarkastuksessa. 

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvin osin myös sitä, joka on tämän lain 
tai asianomaisen valmisteverolain nojalla hank
kinut verotta valmisteveron alaisia tuotteita. 

Jokaisen elinkeinonharjoittajan on pyynnös
tä annettava tulliviranomaisille tietoja valmis
teveron alaisten tuotteiden ostoista ja mahdol
lisista edelleenmyynneistä. 

Tulliviranomaisilla on oikeus tarkastaa tilo
ja, joissa pidetään hallussa t~i kaupallise_s~a 
tarkoituksessa käsitellään valmisteveron alaisia 
tuotteita. Niin ikään tulliviranomaisilla on oi
keus pysäyttää kulkuneuvo ja tehdä tarkastuk
sia tuotteiden kuljetuksen aikana. 

63 § 
Jos se, joka on toimittanut verottomaan 

tarkoitukseen taikka hankkinut tuotteita verot
ta tämän lain tai asianomaisen valmisteverolain 
nojalla, ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuk
sessa osoittaa tuotteita toimitetuksi tai käyte
tvksi verottomaan tarkoitukseen, on tuotteista 
s~oritettava valmistevero sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

64 § 
Jokaisen on asianomaisen veroviranomaisen 

kirjallisesta kehotuksesta määräajassa annetta
va sellaisia toisen verotusta tai siitä johtunutta 
valitusasiaa varten tarpeellisia toista koskevia 
tietoja, jotka selviävät hänen hallussaan olevis
ta asiakirjoista tai muutoin ovat hänen tiedos
saan, mikäli ne eivät koske asiaa, josta hänellä 
lain mukaan on oikeus kieltäytyä todistamasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla viranomai
sella on oikeus tarkastaa tai 62 §:n 1 momen-
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tissa mainitulla tavalla tarkastuttaa ne liike- ja 
muut asiakirjat, joista 1 momentissa mainittuja 
tietoja voi olla saatavissa. 

65 § 
Tullihallituksella on oikeus uhkasakolla vel

voittaa se, joka ei ole noudattanut edellä 62 ja 
64 §:ssä tarkoitettua kehotusta, täyttämään vel
vollisuutensa. 

16 luku 

Salassapitovelvollisuus 

66 § 
Valmisteverotusta varten annetut tai esitetyt 

tiedot ja asiakirjat on pidettävä salassa. Niitä ei 
saa pöytäkirjassa tai päätöksessä selostaa laa
jemmalti kuin on välttämätöntä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
saadaan tiedot ja asiakirjat kuitenkin antaa 
veroviranomaisille ja näiden kutsumille asian
tuntijoille sekä verotuksen valvontaa, veron 
perintää, verotuksesta tehdyn valituksen tutki
mista ja syytteeseen saattamista varten muille
kin viranomaisille sekä näiden edustajille. Tul
lihallitus voi myös asettamillaan ehdoilla mää
rätä asiakirjat annettaviksi tilastollista tai muu
ta tieteellistä tutkimusta varten tällaista tutki
musta suorittavan henkilön tai viranomaisen 
käytettäväksi. Niin ikään voidaan tullihallituk
sen, lääninoikeuden ja korkeimman hallinto
oikeuden päätökset julkaista sanamuodon mu
kaisina tai lyhennettyinä, asianomaisten nimiä 
kuitenkaan mainitsematta. 

67 § 
Jokainen on velvollinen pitämään salassa ja 

olemaan käyttämättä hyväkseen, mitä hän vi
rassaan, julkisessa toimessaan, edellä 66 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa taikka muutoin on 
veroilmoituksesta tai verotusta varten annetuis
ta muista tiedoista tai asiakirjoista saanut 
tietää toisen liiketoimista tai siitä, mitä niistä 
piiritullikamarissa tai tullihallituksessa on lau
suttu. 

17 luku 

Rangaistussäännökset 

68 § 
Rangaistus valmisteveron lainvastaisesta 

JO 34107JN 

välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään 
rikoslain 29 luvun 1-3 §:ssä. 

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta 
jättää asianmukaisesti täyttämättä 22, 60, 
62 §:ssä, 64 §:n 1 momentissa taikka 73 §:ssä 
säädetyn velvollisuuden, on tuomittava valmis
teverorikkomuksesta sakkoon. 

69 § 
Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön 

työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomi
sesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. 

70 § 
Tässä laissa tai tämän lain nojalla annettujen 

säännösten ja määräysten rikkomisen johdosta 
suoritettavaan esitutkintaan sovelletaan esitut
kintalain ( 449/87) ja pakkokeinolain ( 450/87) 
lisäksi soveltuvin osin, mitä tullirikosten esitut
kinnasta säädetään. 

18 luku 

Erinäiset säännökset 

71 § 
Milloin 16 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja tuot

teita siirretään vapaa-alueelta tai tullivarastosta 
kulutukseen, on tuotteista suoritettavasta val
misteverosta voimassa, mitä yhteisön ulkopuo
lelta tuotujen tuotteiden osalta tässä laissa 
säädetään. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös vapaa-alueella tai tullivarastossa kulutet
luihin tuotteisiin, samoin kuin niissä todetluun 
varaston vajaukseen. 

72§ 
Valmisteveron alaiset tuotteet, joista veroa ei 

ole suoritettu, on valmistettava, jalostettava ja 
varastoilava verotlomassa varastossa. Ve
ronalaisten tuotteiden valmistuksessa, jalostuk
sessa, varastoinoissa ja toimituksissa on lisäksi 
noudatettava asianomaisen valmisteverolain 
säännöksiä. 

73 § 
Verovelvollisen on vaadittaessa annettava 

veroviranomaiselle valmisteveron alaisista tuot-
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teista näytteitä, jotka ovat tarpeen verotusta ja 
sen valvontaa varten. 

74§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

19 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

75 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Tämän lain 20 §:n säännöksiä sovelletaan 30 

päivään kesäkuuta 1999 saakka. 
Tällä lailla kumotaan 3 päivänä heinäkuuta 

1974 annettu valmisteverotuslaki (558/74) sii
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, kui-

2. 

tenkin niin, että mam1ttua lakia sovelletaan 
ennen tämän lain voimaantuloa tullivalvonnas
ta luovutettuihin tai valmistuspaikalta vietyihin 
valmisteveron, varmuusvarastointimaksun ja 
öljyjätemaksun alaisiin tuotteisiin. Mitä edellä 
on säädetty, sovelletaan myös tuotteisiin, jotka 
olisi pitänyt ilmoittaa tullattavaksi ennen tä
män lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

76 § 
Sen, joka tämän lain voimaantullessa valmis

taa tai jolla tällöin on lupa pitää verottomassa 
varastossa valmisteveron alaisia tuotteita, on 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta haettava tämän lain mukaista valtuutet
tua varastonpitäjää ja verotonta varastoa kos
kevaa lupaa. 

Laki 
tupakkaverosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tupakkatuotteista on suoritettava valtiolle 

tupakkaveroa sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohel
la edistää niitä tavoitteita, joista säädetään 
laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi
seksi (693/76). 

2§ 
Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tässä laissa 

savukkeita, sikareita ja pikkusikareita, piippu
ja savuketupakkaa sekä savukkeiksi käärittä
vää hienoksi leikattua tupakkaa. 

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa 
myös savukepaperi. 

3§ 
Sikareilla ja pikkusikareilla tarkoitetaan tu

pakkakääröjä, joita voi polttaa sellaisenaan ja 
1) jotka on tehty kokonaan luonnon tupa

kasta; 

2) joissa uloimpana käärelehtenä on luon
nontupakkaa; 

3) joissa uloimpana käärelehtenä on tavalli
sen sikarin värinen kääre, ja joissa on lisäksi 
sidelehti; käärelehden ja sidelehden on oltava 
rekonstruoitua tupakkaa; täytteenä olevista tu
pakkakappaleista vähintään 60 painoprosenttia 
on oltava yli 1,75 millimetriä sekä pituus- että 
leveyssuunnassa; käärelehden on oltava käärit
ty spiraalimaisesti tuotteen ympärille niin, että 
se on vähintään 30 asteen terävässä kulmassa 
pitkittäisakseliin nähden; tai 

4) joissa uloimpana käärelehtenä on tavalli
sen sikarin värinen rekonstruoidusta tupakasta 
valmistettu kääre; tuotteen yksikköpainon, lu
kuunottamatta suodatinta tai holkkia, on olta
va vähintään 2,3 grammaa; täytteenä olevista 
tupakkakappaleista vähintään 60 painopro
senttia on oltava yli 1, 75 millimetriä sekä 
pituus- että leveyssuunnassa; tuotteen pituudes
ta vähintään yhden kolmasosan on oltava 
ympärysmitaltaan vähintään 34 millimetriä. 

Sikareihin ja pikkusikareihin rinnastetaan 
tuotteet, joka on osittain valmistettu muusta 
kuin tupakasta, mutta jotka täyttävät muut 1 
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momentissa säädetyt edellytykset. Tuotteissa 
on kuitenkin oltava luonnontupakasta tai re
konstruoidusta tupakasta valmistettu kääreleh
ti taikka rekonstruoidusta tupakasta valmiste
tut kääre- ja sidelehdet 

4§ 
Savukkeilla tarkoitetaan tupakkakääröjä, 

jotka 
1) poltetaan sellaisenaan ja jotka eivät ole 

sikareita tai pikkusikareita; 
2) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsit

telyn avulla laitetaan savukepaperista valmis
tettuihin hylsyihin; 

3) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsit
telyn avulla kääritään savukepapereihin. 

Tupakkaveroa kannettaessa 1 momentissa 
tarkoitettu tupakkakäärö on katsottava kah
deksi savukkeeksi, jos se ilman suodatinta ja 
holkkia on pitempi kuin 9 senttimetriä mutta 
enintään 18 senttimetriä, kolmeksi savukkeeksi, 
jos se ilman suodatinta ja holkkia on pitempi 
kuin 18 senttimetriä mutta enintään 27 sentti
metriä ja niin edelleen. 

5§ 
Piippu- ja savuketupakana tarkoitetaan 
1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin 

paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja 
jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmis
tusta; 

2) vähittäismyynnissä pidettäviä tupakanjät
teitä, joita voidaan polttaa ja jotka eivät ole 
sikareita, pikkusikareita tai savukkeita. 

Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leikatulla 
tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa määritel
tyä tupakkaa, jonka osasista enemmällä kuin 
25 painoprosentilla on pienempi kuin 1 milli
metrin leikkuuleveys. 

6§ 
Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin tuotteiSIIn 

rinnastetaan tuotteet, jotka on kokonaan tai 
osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, 
mutta jotka täyttävät muut lainkohdissa sää
detyt edellytykset. Mikäli tupakkaa sisältämät
tömiä tuotteita käytetään ainoastaan lääkintä
tarkoituksiin, niitä ei ole pidettävä tupakka
tuotteina. 

7§ 
Savukepaperilla tarkoitetaan tullitariffin m-

mikkeeseen 4813 kuuluvaa savukepaperia, joka 
on vähittäismyyntimuodossa. 

Veron määräämisen perusteet 

8§ 
Tupakkaveroa on suoritettava liitteenä ole

van verotaulukon mukaan. 
Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihin

nasta. Savukkeista vero määrätään lisäksi yk
sikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi kää
rittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suori
tettavan veron määrä on kuitenkin aina vähin
tään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. 

9§ 
Tupakkaveroa määrättäessä vähittäismyyn

tihinnalla tarkoitetaan valmisteverotuslain 
10 §:ssä tarkoitetun verovelvollisen ilmoittamaa 
vähittäismyyntihintaa. 

Muuten kuin kaupallista myyntiä varten 
maahan tuotujen tupakkatuotteiden vähittäis
myyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden 
vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaa
via tuotteita täällä ole, määrätään savukkeiden 
ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun 
tupakan vero edellä 8 §:ssä tarkoitetun vähim
mäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuottei
den verotusarvona pidetään tuoteryhmän kes
kimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka tulli
hallitus vahvistaa. 

Verottomuus 

10 § 
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa sääde

tään, verottomia ovat: 
1) tupakka tuotteet, jotka käytetään tässä 

laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen; 
2) tupakkatuotteet, jotka on luovutettu vi

ranomaisille näytteiksi. 

Hinta- ja tarkastuslipukkeet 

11 § 
Valmisteverotuslain 10 §:ssä tarkoitetun ve

rovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luo
vuttamista kulutukseen Suomessa varustettava 
tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakel
mun alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai 
vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla teks
tillä, josta käy ilmi edellä 8 §:ssä tarkoitettu 
vähittäismyyntihinta. 
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Milloin 1 momentissa tarkoitettu verovelvol
linen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekiste
röity elinkeinonharjoittaja, hintalipukkeet 
hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. 
Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa 
verovelvolliselle tullihallitus, joka perii lipuk
keista omakustannushinnan. 

12 § 
Tulliviranomaisen on varustettava muuta 

kuin kaupallista myyntiä varten Suomeen tuo
tavat tupakkatuotteet vähittäismyyntipäällyk
siin kiinnitettävillä tarkastuslipukkeilla. 

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei 
koske valmisteverotuslain 18-21 §:ssä tarkoi
tettuina valmisteverottomina tuomisina Suo
meen tuotuja tupakkatuotteita eikä sanotun 
lain 16 §:n 10 kohdassa tarkoitettuina vähäar
voisina lahjoina Suomeen tuotuja verottomia 
tupakkatuotteita. 

Erinäiset säännökset 

13§ 
Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän 

lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen 
mukainen vero. 

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on 
suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on 
verotuksen toimittaneen piiritullikamarin pa
lautettava erotusta vastaava määrä hakemuk
sesta verovelvolliselle. 

14 § 
Mikäli tässä laissa ei tmsm säädetä, on 

savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piip
pu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi kää
rittävästä hienoksi Jeikatusta tupakasta suori
tettavan tupakkaveron verovelvollisuudesta, 
veron määräämisen perusteista ja muutoinkin 
voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen 
nojalla säädetään tai määrätään. 

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvin osin myös savukepaperia. Valmiste
verotuslain säännöksiä veron alaisten tuottei
den siirtämisestä sovelletaan savukepaperiin 
kuitenkin vain siltä osin kuin säännökset kos
kevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuottei
den siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän ve
rottomaan varastoon taikka tuotteiden siirtä
mistä Suomessa verottomien varastojen välillä. 

15 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

16 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana, kuitenkin niin että 5 §:n 2 
momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1998. Ennen 1 päivää tammikuuta 1998 savuk
keiksi käärittävään hienoksi leikattuun tupak
kaan sovelletaan, mitä tässä laissa piippu- ja 
savuketupakasta säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

17 § 
Tällä lailla kumotaan tupakkaverosta 7 päi

vänä joulukuuta 1979 annettu laki (875179) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Edellä 1 momentissa mainitussa laissa tar
koitetusta nuuskasta ja purotupakasta on 28 
päivään helmikuuta 1995 saakka suoritettava 
tupakkaverona perusveroa 20 prosenttia tuot
teen vähittäismyyntihinnasta. Lisäksi tuotteista 
on suoritettava sanottuna aikana tupakkaveron 
lisäveroa 24 prosenttia vähittäismyyntihinnas
ta, kuitenkin enintään 95 markkaa kilolta. 
Nuuskasta ja purotupakasta suoritettavan tu
pakkaveron verovelvollisuudesta, veron mää
räämisen perusteista ja muutoinkin on voimas
sa, mitä tässä laissa säädetään savukepaperis
ta. 



1994 vp -- fiE 237 77 

Liite 

VEROTAULUKKO 

Tuote Tuote- Markkaa! Prosenttia 
ryhmä 1000 kpl vähittäis-

myynti-
hinnasta 

Savukkeet .......................................................... . 1 75,0 50,0 
Sikarit ja pikkusikarit ............................................... . 2 20,0 
Piippu- ja savuketupakka ............................................ . 3 48,0 
Savukkeiksi käärittävä hienaksi leikattu tupakka ...................... . 4 50,0 
Savukepaperi ....................................................... . 5 57,0 

Savukkeista on suoritettava tupakkaveroa 
vähintään 90 prosenttia kysytyimmän hintaluo
kan savukkeiden tupakkaverosta. Savukkeiksi 
käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta on 
suoritettava tupakkaveroa vähintään 90 pro
senttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi 
käärittävän hienoksi leikatun tupakan tupak
kaverosta. 

Edellä tarkoitettua vähimmäisveroa ei kan
neta siltä osin kuin vähimmäisveron kantami
nen nostaa savukkeiden ja savukkeiksi käärit-

tävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisveron 
korkeammaksi kuin 90 prosenttia kysytyimmän 
hintaluokan savukkeiden taikka kysytyimmän 
hintaluokan savukkeiksi käärittävän hienoksi 
leikatun tupakan kokonaisverosta. Kokonais
verolla tarkoitetaan tuotteen tupakkaveron ja 
arvonlisäveron yhteenlaskettua määrää. 

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hie
noksi leikatun tupakan kysytyimmät hintaluo
kat vahvistaa tullihallitus. 
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3. 
Laki 

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Etyylialkoholista ja alkoholijuomista on suo

ritettava valtiolle alkoholi- ja alkoholijuomave
roa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Verona kannetaan perusveroa ja lisäveroa. 

2§ 
Tätä lakia sovelletaan verotaulukossa mai

nittuihin tuotteisiin. 
Tätä lakia ei sovelleta alkoholilain ( 1 ) 

4 §:ssä tarkoitettuun kotivalmistukseen. 
Tätä lakia ei sovelleta tuotteisiin, jotka on 

Suomen tai jonkun muun yhteisön jäsenvaltion 
antamien säännösten tai määräysten mukaisesti 
vahvasti denaturoitu. Lakia ei sovelleta myös
kään tuotteisiin, jotka on jäsenvaltioiden anta
mien säännösten tai määräysten mukaisesti 
lievästi denaturoitu ja jotka käytetään muiden 
kuin nautintatarkoituksiin käytettävien tuottei
den valmistukseen. 

3§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) alkoholijuomalla nautittavaksi tarkoitettua 

juomaa, joka sisältää yli 1,2 mutta enintään 60 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia; olut katso
taan alkoholijuomaksi, milloin se sisältää yli 
0,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; 

2) oluella tullitariffin nimikkeeseen 2203 kuu
luvaa mallasjuomaa ja nimikkeeseen 2206 kuu
luvaa oluen ja alkoholiUoman juoman sekoi
tusta, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 tila
vuusprosen ttia; 

3) viinillä käymisteitse valmistettua tullitarif
fin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa 
juomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 
tilavuusprosenttia ja joka ei sisällä lisättyä 
etyylialkoholia; 

4) välituotteella tullitariffin nimikkeeseen 
2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa juomaa, jonka 
alkoholipitoisuus on yli 1,2 mutta enintään 22 
tilavuusprosenttia ja joka ei ole olutta eikä 
viiniä; 

5) etyylialkoholilla 
a) tullitariffin nimikkeeseen 2207 tai 2208 

kuuluvaa tuotetta, jonka alkoholipitoisuus on 

yli 1,2 tilavuusprosenttia, myös silloin kun 
sanottu tuote sisältyy tullitariffin muuhun ryh
mään kuuluvaan tuotteeseen; 

b) tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 
2206 kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus 
on yli 22 tilavuusprosenttia; sekä 

c) juotavaa alkoholia sisältävää tuotetta jo
ko liuoksena tai muutoin, lukuun ottamatta 
makeis- ja virvoitusjuomaverolaissa tarkoitet
tua virvoitusjuomaa. 

Veron määräämisen perusteet 

4§ 
Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa on suoritet

tava liitteenä olevan verotaulukon mukaan. 
Vero määrätään tuotteen etyylialkoholipitoi
suuden tai juomamäärän perusteella. 

5§ 
Se, joka tuo Suomeen mukanaan omaa 

käyttöään varten alkoholijuomia enemmän 
kuin valmisteverotuslain 18-21 §:ssä sääde
tään verottomaksi, on velvollinen suorittamaan 
ylimenevältä osalta alkoholijuomaveroa sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. Asetuksel
la voidaan säätää veron määristä juomalajikoh
taisesti. 

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, sovel
letaan myös siihen, joka täällä vastaanottaa 
yhteisön ulkopuolelta muutoin kuin kaupalli
sessa tarkoituksessa toimitetun alkoholijuomia 
sisältävän lähetyksen, mikäli lähetys sisältää 
alkoholijuomia enemmän kuin valmisteverotus
lain 16 §:n 10 kohdassa säädetään verottomak
si. 

6§ 
Verovelvollisen on verotusta varten ilmoitet

tava verotettavan tuotteen alkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina 0,1 prosenttiyksikön tark
kuudella yli menevää osuutta huomioon otta
matta. Jos enintään 5,5 tilavuusprosenttia al
koholia sisältäväksi ilmoitetun verotettavan 
erän todellisen alkoholipitoisuuden todetaan 
ylittävän verotusta varten ilmoitetun määrän 
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vähintään 0,5 prosenttiyksikköä, kannetaan ve
ro erän todellisen eikä ilmoitetun alkoholipitoi
suuden perusteella. Muiden tuotteiden osalta 
vastaava raja on 1 prosenttiyksikkö. 

Alkoholipitoisuus määritellään +20 celsius
asteen lämpötilassa. 

Lisävero 

7§ 
Lisäveroa on suoritettava vähittäismyynti

päällyksissä olevista alkoholijuomista 4 mark
kaa litralta. Vähittäismyyntinä pidetään tässä 
lainkohdassa myös anniskelua. 

Jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, 
että vähittäismyyntipäällys kuuluu ympäristö
ministeriön hyväksymään, panttiin perustuvaan 
päällysten kierrätysjärjestelmään: 

1) lisäveroa ei ole suoritettava, jos vähittäis
myyntipäällys on uudelleen täytettävä; 

2) lisäveroa on suoritettava 1 markka litral
ta, jos vähittäismyyntipäällys on raaka-aineena 
hyödynnettävä. 

Valmisteverotuslaissa tarkoitettuna valmis
tuksena pidetään myös alkoholijuomien pak
kaamista vähittäismyyntipäällyksiin. 

Verottomuus 

8§ 
Verottomia ovat, sen lisäksi mitä valmisteve

rotuslaissa säädetään: 
1) tuotteet, jotka käytetään tässä laissa tar

koitettujen tuotteiden taikka makeis- ja virvoi
tusjuomaverolaissa tarkoitettujen virvoitus
juomien valmistukseen; 

2) tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa 
tarkoitettuun erityismyyntiin; sekä 

3) tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa 
tarkoitettuun laadunvalvontaan. 

Erinäiset säännökset 

9§ 
Jos verovelvollinen esittää selvityksen, jonka 

mukaan olut on tuotettu sellaisessa oikeudelli-

sesti ja taloudellisesti muista saman toimialan 
yrityksistä riippumattomassa yrityksessä, jonka 
vuosituotanto on enintään 1 000 000 litraa, 
alennetaan suoritettavaa alkoholijuomaveron 
perusveroa 20 prosentilla. 

10 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, alkoholi- ja 

alkoholijuomaveron verovelvollisuudesta ja ve
ron määräämisen perusteista sekä muutoinkin 
on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen 
nojalla säädetään tai määrätään. 

11 § 
Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän 

lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen 
mukainen vero. 

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on 
suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, ve
rotuksen toimittaneen piiritullikamarin on pa
lautettava erotusta vastaava määrä hakemuk
sesta verovelvolliselle. 

12 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

13 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Tällä lailla kumotaan alkoholijuomaverosta 

28 päivänä kesäkuuta 1994 annettu laki 
(532/94). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

14 § 
Jos sellaisia alkoholijuomia, joista on ennen 

tämän lain voimaantuloa maksettu alkoholi
juomavero tai virvoitusjuomavero, valmisteve
rotuslain tai sen nojalla annettujen päätösten 
nojalla siirtyy valtuutetun varastonpitäjän ve
rottomaan varastoon, verovelvollinen voi vero
tuksessaan tehdä sanottua veroa vastaavan 
vähennyksen. 



80 1994 vp - HE 237 

Liite 

VEROTAULUKKO 

Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä 

Olut 
yli 0,5 mutta enintään 2,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 
yli 2,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 

Viinit 
yli 1,2 mutta enintään 2,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 
yli 2,8 mutta enintään 5,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 
yli 5,5 mutta enintään 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 
yli 8,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 

Välituotteet 
yli 1,2 mutta enintään 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 
yli 15 mutta enintään 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 

Etyylialkoholi 
tullitariffin nimikkeestä 2208: 
- yli 1,2 mutta enintään 2,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 
- yli 2,8 mutta enintään 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 
muut: yli 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 

Veron määrä 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
1, 70 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 

0,27 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
8,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
13,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
17,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 

30,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
50,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
2,65 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
3,0 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
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4. 
Laki 

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Nestemäisistä polttoaineista on suoritettava 

valtiolle valmisteverona perusveroa ja lisäveroa 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Varmuusvarastoinnista ja muusta huoltovar
muuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien 
menojen rahoittamiseksi on nestemäisistä polt
toaineista lisäksi suoritettava huoltovarmuus
maksua huoltovarmuuden turvaamisesta anne
tussa laissa (1390/92) tarkoitettuun huoltovar
muusrahastoon sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

Nestemäiseen polttoaineeseen lisätystä apu
aineesta on suoritettava valmisteveroa ja huol
tovarmuusmaksua samojen perusteiden mu
kaan kuin siitä polttoaineesta, johon apuainet
ta on lisätty. 

2§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) nestemäisillä polttoaineilla liitteenä olevas

sa verotaulukossa mainittuja tuotteita; 
2) mineraaliöljyillä, joiden siirtämiseen sovel

letaan valmisteverotuslain säännöksiä, 
a) tullitariffin nimikkeisiin 2707 10, 2707 20 

ja 2707 30 kuuluvia bentsolia, toluolia ja ksy
lolia; 

b) tullitariffin nimikkeeseen 2707 50 kuuluvia 
muita aromaattisia hiilivetyseoksia, joista 
ASTM D 86 -menetelmän mukaan 250 celsius
asteen lämpötilassa tislattaessa tislautuu (hävi
öt mukaan luettuna) vähintään 65 tilavuuspro
senttia; 

c) tullitariffin nimikkeisiin 2710 00 26, 
2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 
ja 2710 00 36 kuuluvaa moottoribensiiniä sekä 
nimikkeeseen 2710 00 39 kuuluvia muita kevyi
tä öljyjä, nimikkeisiin 2710 00 51 ja 2710 00 55 
kuuluvaa kerosiinia, nimikkeeseen 2710 00 69 
kuuluvaa dieselöljyä ja nimikkeisiin 
2710 00 74-2710 00 78 kuuluvaa raskasta polt
toöljyä; 

d) tullitariffin nimikkeisiin 2711 12 11-
2711 19 00 kuuluvia tuotteita; 

11 341071N 

e) tullitariffin nimikkeeseen 2711 29 00 kuu
luvaa metaania; 

f) tullitariffin nimikkeeseen 2902 30 kuuluvaa 
tolueenia; sekä 

g) tullitariffin nimikkeisiin 2902 41-2902 44 
kuuluvia ksyleenejä ja ksyleeni-isomeerien 
seoksia; 

3) moottoribensiinillä tullitariffin nimikkee
seen 2710 kuuluvaa polttomoottoreissa käytet
täväksi soveltuvaa bensiiniä, jonka oktaani
luku on 75 RON tai enemmän määriteltynä 
ASTM D 2699 -menetelmällä; moottoribensii
niksi katsotaan lisäksi kaikki sellaiset mineraa
liöljyt ja muut tuotteet, jotka luovutetaan 
käytettäväksi polttoaineena ottomoottoreissa 2 
momentissa mainittuja polttoaineita lukuunot
tamatta; 

4) lyijyttömällä moottoribensiinillä edellä 3 
kohdassa tarkoitettua tullitariffin nimikkeeseen 
2710 kuuluvaa moottori bensiiniä, joka sisältää 
lyijyä enintään 0,013 grammaa 1itrassa 15 
celsiusasteen lämpötilassa; 

5) moottoribensiinin sekoituksella sekoitusta, 
joka sisältää vähintään puolet lyijytöntä moot
toribensiiniä; 

6) reformuloidulla moottoribensiinillä tuotet
ta, joka alla mainittujen ominaisuuksien osalta 
vastaa asianomaista raja-arvoa: 

Ominaisuus 

Happipitoisuus 
Bentseenipitoisuus 
Höyrynpaine: 
- tuote, joka on 
luovutettu kulu
tukseen 1.6.-31.8., 
sanotut päivät 
mukaan luettuina 
- tuote, joka on 
luovutettu kulu
tukseen 1.9.-31.5., 
sanotut päivät 
mukaan luettuina 

Raja-arvo 

2 ::; 0, ::; 2, 7 °A> 
Enintään 3 tilavuus-% 

Enintään 70 kPa 

Enintään 90 kPa 

7) dieselöljyllä tullitariffin nimikkeeseen 2710 
kuuluvaa dieselöljyä; dieselöljyksi katsotaan 2 
momentissa mainittuja tuotteita lukuunotta
matta lisäksi kaikki sellaiset mineraaliöljyt ja 
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muut tuotteet, jotka luovutetaan käytettäväksi 
polttoaineena dieselmoottoreissa; 

8) rikittömällä dieselöljyllä tullitariffin nimik
keeseen 2710 kuuluvaa dieselöljyä, jonka rikki
pitoisuus on enintään 0,005 painoprosenttia, 
aromaattipitoisuus enintään 20 tilavuuspro
senttia ja setaani-indeksi tai setaaniluku vähin
tään 47; 

9) kevyellä polttoöljyllä edellä 7 kohdassa 
tarkoitettua dieselöljyä, joka on tehty tunnis
tettavaksi sen mukaan kuin tässä laissa sääde
tään; kevyeksi polttoöljyksi katsotaan lisäksi 
kaikki sellaiset nestemäiset mineraaliöljyt, jotka 
luovutetaan käytettäväksi lämmitykseen ja jot
ka on tehty tunnistettavaksi sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään; 

1 0) raskaalla polttoöljyllä tullitariffin nimik
keeseen 2710 kuuluvia lämmitykseen tarkoitet
tuja öljyjä ja öljyvalmisteita, joista ASTM D 86 
-menetelmän mukaan 250 celsiusasteeseen asti 
tislattaessa tislautuu (häviöt mukaan luettuna) 
vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia tai joista 
tällä menetelmällä ei 250 celsiusasteen lämpö
tilassa voida määrittää tilavuusprosenttia; ras
kaaksi polttoöljyksi katsotaan kevyttä poltto
öljyä ja 2 momentissa mainittuja polttoaineita 
lukuunottamatta myös muut sellaiset mineraa
liöljyt ja hiilivedyt, jotka luovutetaan käytettä
väksi lämmitykseen; 

11) lämmityksellä mineraaliöljyjen ja hiilive
tyjen käyttöä polttotarkoituksiin. 

Tätä lakia ei sovelleta maakaasuun, kivihii
leen, ruskohiileen, turpeeseen, ligniittiin eikä 
muuhun hiilivetyyn raaka-ainemuodossa, maa
öljykoksiin, -bitumiin eikä öljynjalostuksen 
pohjatuotteeseen. Mineraaliöljyistä edellä 1 
momentissa tarkoitettuina veronalaisina poltto
aineina ei pidetä metaania, nestekaasua, lento
bensiiniä ja -petrolia eikä veneilyssä käytettä
väksi tarkoitettua tämän lain mukaan tunnis
tettavaksi tehtyä moottoripetrolia. 

3§ 
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslain 10 §:ssä 

säädetään, nestemäisten polttoaineiden valmis
teveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvolli
nen suorittamaan: 

1) se, jolle polttoaineita on luovutettu valtion 
varmuu svarastosta; 

2) nestemäisen polttoaineen kauppaa harjoit
tava liike nestemäiseen pohtoaineeseen lisää
mistään apuaineista. 

Veron ja maksun määräämisen perusteet 

4§ 
Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on 

suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mu
kaisesti. 

5§ 
Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu maa

rätään 15 celsiusasteen lämpötilassa olevalle 
tuotteelle. 

6§ 
Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu mää

rätään: 
1) valtuutetulle varastonpitäjälle niiden mää

rien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpi
don mukaan on verokauden aikana luovutettu 
verolliseen ja huoltovarmuusmaksun alaiseen 
kulutukseen; 

2) verovelvollisen omaan kulutukseen vero
kauden aikana otetuista poHtoaineista käyt
töön otettujen määrien perusteella; 

3) edellä 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa verotettavaan poHtoaineeseen lisät
tyjen määrien perusteella. 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 1 kohdassa 
säädetään, varastonpitäjän kirjanpitoon tehdyt 
luovutettuja määriä koskevat korjaukset voi
daan ottaa huomioon sen verokauden verotuk
sessa, jonka kuluessa ne on viety varastonpitä
jän kirjanpitoon. 

Polttoaineiden tunnistettavaksi tekeminen 

7§ 
Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoi

tettu polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Moottoripetroli ja valopetroli on niin ikään 
tehtävä tunnistettavaksi sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään. 

8§ 
Polttoaine, jota ei ole tehty tunnistettavaksi 

siten kuin 7 §:n 1 momentissa tai sen nojalla 
säädetään tai määrätään, voidaan kuitenkin 
katsoa kevyeksi polttoöljyksi edellyttäen, että 
se on luovutettu verolliseen kulutukseen ja 
käytetty kevyenä polttoöljynä. 

Tunnistettavaksi tekemisen laiminlyömisestä 
voidaan kantaa erillistä virhemaksua vähintään 
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10 prosenttia kantamatta jätettävän valmiste
veron määrästä kuitenkin enintään 500 000 
markkaa. 

Verottomuus ja maksuttomuus 

9§ 
Valmisteverottornia ovat, sen lisäksi mitä 

valmisteverotuslaissa säädetään: 
1) polttoaineet, jotka myydään, luovutetaan 

tai maahantuodaan valtion varmuusvarastoon; 
2) polttoaineet, jotka käytetään energialäh-

teenä öljynjalostusprosessissa; . 
3) polttoaineet, jotka käytetään teollisessa 

tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka vä
littömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; 
sekä 

4) tullihallituksen määräämillä ehdoilla p~lt
toaineet, jotka luovutetaan Suomen aluevesien 
ulkopuolella pyyntiä harjoittavan kalastusaluk
sen polttoaineeksi. 

10 § 
Huoltovarmuusmaksuttomia ovat, sen lisäksi 

mitä valmisteverotuslaissa verottomiksi sääde
tään: 

1) edellä 9 §:n 1, 2 ja 4 kohdissa tarkoitetut 
polttoaineet; 

2) polttoaineet, jotka osoitetaan käytettävän 
vientitavaran valmistamiseen, korjaamiseen, 
kunnostamiseen, täydentämiseen tai päällystä
miseen, lukuunottamatta nestemäistä polttoai
netta, jota käytetään koneiden tai laitteiden 
käynnissä tai kunnossa pitämiseen. 

Erinäiset säännökset 

11 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, on neste-

mäisten polttoaineiden valmisteveron verovel
vollisuudesta ja veron määräämisen perusteista 
sekä muutoinkin voimassa, mitä valmistevero
tuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrä
tään. 

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvin osin myös huoltovarmuusmaksua. 

12 § 
Nestemäisten polttoaineiden kauppaa har

joittavan liikkeen on tehtävä asi~nomaisell_e 
piiritullikamarille ilmoitus polttoameeseen h
sättävistä apu- ja tunnisteaineista. 

13 § 
Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän 

lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen 
mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu. 

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero tai 
maksu on suurempi kuin sittemmin vahvistettu 
vero tai maksu, verotuksen toimittaneen piiri
tullikamarin on palautettava erotusta vastaava 
määrä hakemuksesta verovelvolliselle. 

14 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

15 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Tällä lailla kumotaan polttoaineverosta 17 

päivänä joulukuuta 1982 annettu laki (948/82) 
sekä varmuusvarastointimaksusta 29 päivänä 
joulukuuta 1983 annettu laki (11 05/83) niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. . 

Ennen tämän lain voimaantuloa vmdaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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Liite 

VEROTAULUKKO 

Tuote Tuote- Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu 
ryhmä 

Lyijytön moottoribensiini 
- peruslaatu ............................ 1 261 pii 12,3 p/1 4,3 p/1 
- reformuloitu ····· ..................... 2 256 pii 12,3 p/1 4,3 p/1 

Lyijyllinen moottoribensiini 
- peruslaatu .............. ······· ....... 3 306 pii 12,3 p/1 4,3 p/1 
- reformuloitu ··············· ........... 4 301 pii 12,3 p/1 4,3 p/1 

Moottoribensiinin sekoitus 
- peruslaatu ............................ 5 283,5 p/1 12,3 p/1 4,3 p/1 
- reformuloitu .......................... 6 278,5 p/1 12,3 p/1 4,3 p/1 

Dieselöljy 
- peruslaatu ............ ·········· ·····. 7 165 p/1 13,5 p/1 2,3 p/1 
- rikitön laatu ......... ······ ........... 8 150 pii 13,5 p/1 2,3 p/1 

Kevyt polttoöljy ............................ 9 4,28 p/1 13,7 p/1 2,3 p/1 

Raskas polttoöljy ........................... 10 2,55 p/kg 16,0 p/kg 1,9 p/kg 
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5. 
Laki 

eräiden energialähteiden valmisteverosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta, 

sähköstä ja mäntyöljystä on suoritettava val
tiolle valmisteverona perusveroa ja lisäveroa 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

2§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kivihiilellä tullitariffin nimikkeisiin 2701 ja 

2702 kuuluvaa kivihiiltä, kivihiilibrikettejä, nii
den kaltaisia kivihiilestä valmistettuja kiinteitä 
polttoaineita ja ruskohiiltä; 

2) polttoturpeella tullitariffin nimikkeeseen 
2703 kuuluvaa palaturvetta ja jyrsinpolttotur
vetta; 

3) maakaasulla tullitariffin nimikkeeseen 
2711 21 00 kuuluvaa kaasumaista maakaasua; 

4) sähköllä tullitariffin nimikkeeseen 2716 
kuuluvaa liitteenä olevassa verotaulukossa mai
nittua sähköenergiaa; 

5) mäntyöljyllä tullitariffin nimikkeeseen 
3803 00 10 kuuluvaa raakamäntyöljyä. 

3§ 
Tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmis

teverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta 
huolehtii tullilaitos. 

4§ 
Valmisteveroa on suoritettava liitteenä ole

van verotaulukon mukaan. 

Kivihiili 

5§ 
Kivihiilen valmistevero määrätään: 
1) valtuutetulle varastonpitäjälle niiden mää

rien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpi
don mukaan on verokauden aikana luovutettu 
verolliseen kulutukseen; 

2) verovelvollisen omaan kulutukseen vero
kauden aikana otetusta kivihiilestä käyttöön 
otettujen määrien perusteella. 

6§ 
Verotonta on: 
1) kivihiili, joka käytetään teollisessa tuotan-

nossa raaka-aineena tai apuaineena taikka vä
littömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; 

2) kivihiili, jonka valtuutettu varastonpitäjä 
toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suo
messa kulutukseen luovutettavaksi. 

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen teh
tävässä tarkastuksessa esittää edellä 1 momen
tin 2 kohdassa tarkoitetusta verotlomasta toi
mituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on 
suoritettava valmistevero sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Kivihiilen valmisteverottomuudesta on lisäk
si voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1 ja 
3-5 kohdissa säädetään verottomuudesta. 

Polttoturve ja mäntyöljy 

7§ 
Polttoturpeen valmisteveroa on velvollinen 

suorittamaan sähkön ja kaukolämmön tuottaja 
ja teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja käyt
tämästään polttoturpeesta, mikäli polttotur
peen käyttö ylittää 25 000 megawattituntia 
kalenteri vuodessa. 

Mäntyöljyn valmisteveroa on velvollinen 
suorittamaan teollisen tuotantotoiminnan har
joittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään 
mäntyöljystä. 

8§ 
Edellä 7 §:ssä tarkoitetun käyttäjän on teh

tävä tullihallitukselle ilmoitus toimimisesta re
kisteröitynä elinkeinonharjoittajana. 

9§ 
Vero määrätään sinä päivänä voimassa ole

vien säännösten mukaan, jona pohtoturve tai 
mäntyöljy on käytetty edellä 7 §:ssä mainittuun 
tarkoitukseen. 

Vero määrätä'in kultakin verokaudelta niistä 
tuotteista, jotka verokauden aikana on käytetty 
edellä 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Vero
kautena pidetään kalenterikuukautta. 

10 § 
Verotuksen toimittaa sen tullipiirin piiritulli-
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kamari, jonka alueella 7 §:ssä tarkoitettu käyttö 
tapahtuu. 

11 § 
Verovelvollisen on pidettävä valmistevero

tusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy 
selville 7 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden käyttö 
ja varaston määrä sekä muut va1misteveron 
määräämistä ja verotuksen valvontaa varten 
tarvittavat tiedot. 

Maakaasu 

12 § 
Maakaasun valmisteveroa on velvollinen 

suorittamaan: 
1) se, joka yhteisön ulkopuolelta tuo maahan 

maakaasua; 
2) se, jolle maakaasua on siirretty verotta 

tämän lain nojalla, jos maakaasu on käytetty 
muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen. 

13§ 
Verotonta on: 
1) maakaasu, joka käytetään teollisessa tuo

tannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka 
välittömästi ensikäytössä tavaran valmistukses
sa; 

2) maakaasu, joka käytetään energialähteenä 
öljynjalostusprosessissa. 

Sähkö 

14 § 
Sähkön valmisteveroa on velvollinen suorit

tamaan: 
1) se, joka Suomessa tuottaa ydin- tai vesi

voimalla sähköä; 
2) se, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa 

yhteisöstä tai tuo sen ulkopuolelta sähköä. 
Sähkön valmisteveroa ei kuitenkaan ole suo

ritettava sähköenergiasta, joka tuotetaan alle 
kahden megavolttiampeerin tehoisessa gene
raattorissa. 

15 § 
Suomessa tuotetun sähkön valmistevero 

määrätään kultakin verokaudelta siitä net
tosähköenergiamäärästä, joka verokauden ai
kana on tuotettu. Verokautena pidetään kalen
terikuukautta. 

Tarkemmat määräykset nettosähköenergian 
määrittelystä antaa kauppa- ja teollisuusminis
teriö. 

16 § 
Verotonta on Suomessa ydin- tai vesivoimal

la tuotettu sähkö, jonka sähkön tuottaja itse 
vie yhteisön ulkopuolelle tai toimittaa muualle 
yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi. 

Erinäiset säännökset 

17 § 
Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, kivihii

len, polttoturpeen, sähkön ja mäntyöljyn val
misteveron verovelvollisuudesta samoin kuin 
verovelvollisia koskevista luvista ja vakuuksis
ta, tuotteiden veronalaisuudesta, yhteisön ulko
puolelta tuotavien tuotteiden verottamisesta, 
veron määräämisen ajankohdasta ja verotetta
vista määristä, verottomaan varastoon palau
teluista tuotteista, veroilmoituksen antamisesta 
sekä veron määräämisestä, suorittamisesta ja 
maksuunpanosta, muutoksenhausta, veron pa
lauttamisesta, verovelvollisen kirjanpitovelvolli
suudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvolli
suudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin 
voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen 
nojalla säädetään tai määrätään. Tämän lain 
8 §:ssä tarkoitettuun rekisteröityyn elinkeinon
harjoittajaan sovelletaan tällöin, jollei tässä 
laissa toisin säädetä, rekisteröityä elinkeinon
harjoittajaa koskevia valmisteverotuslain sään
nöksiä soveltuvin osin. 

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alais
ten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan tässä 
laissa tarkoitettuihin tuotteisiin siltä osin, kuin 
säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuo
tavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varas
tonpitäjän verottomaan varastoon tai tuottei
den siirtämistä verottomien varastojen välillä 
Suomessa. 

18 § 
Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, maakaa

susta kannettavan valmisteveron suorittamises
ta, verotuksesta ja sen valvonnasta sekä muu
toinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä 
tullista säädetään tai määrätään. 

Milloin maakaasusta on velvollinen suoritta
maan veroa tämän lain 12 §:n 2 kohdassa 
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tarkoitettu verovelvollinen, maakaasun valmis
teverotukseen sovelletaan, mitä edellä 17 §:ssä 
säädetään. 

19 § 
Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän 

lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä, että energialähteestä kannetaan esi
tyksen mukainen vero. 

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on 
suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on 
verotuksen toimittaneen piiritullikamarin pa
lautettava erotusta vastaava määrä hakemuk
sesta verovelvolliselle. 

20 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

21 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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Liite 

VEROTAULUKKO 

Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero 

Kivihiili, kivihiilibriketit 116,1 mk/ton 
kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet; ruskohiili 

Polttoturve ................................................... . 2 3,5 mk/MWh 

Maakaasu, kaasumainen ...................................... . 3 11,2 p/nm3 * 

Sähköenergia 
- ydinvoimalla tuotettu .................................... . 4 1,5 p/kWh 0,9 p/kWh 
- vesivoimalla tuotettu ..................................... . 5 0,4 p/kWh 
- maahan tuotu ........................................... . 6 1,3 p/kWh 0,9 p/kWh 

Mäntyöljy .................................................... . 7 18,55 p/kg 

* Maakaasusta 1.1.1995-31.12.1997 välisenä aikana suoritettavaa veroa alennetaan 50 prosentilla. 
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6. 
Laki 

makeis- ja virvoitusjuomaverosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Makeisista ja virvoitusjuomista on suoritet

tava valtiolle makeis- ja virvoitusjuomaveroa 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Virvoitusjuomaverona kannetaan perusveroa 
ja lisäveroa. 

2§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) makeisilla lain ~iittee?ä oleva_ssa makeis

verotaulukossa tarkoitettuJa tuotteita; 
2) /akritsivalmisteel/a makeista, joka sis_ältä~ 

lakritsiuutetta ja vehnäjauhoja sekä sokena tai 
muita makeutusaineita, ja makeista, joka sisäl
tää vähintään 50 painoprosenttia lakritsival
misteita; 

3) arabikumivalmisteella make_ista, jo~a si~äl
tää vähintään 40 painoprosenttia arabikumia; 

4) virvoitusjuomilla lain liitteenä o!evas~a 
virvoitusjuomaverotaulukossa tarkoitettuJa 
tuotteita. 

Veron määräämisen perusteet 

3§ 
Makeisveroa ja virvoitusjuomaveron perus

veroa on suoritettava liitteenä olevien verotall-
Iukkojen mukaisesti. . 

Juomien valmistukseen käytettävistä neste
mäisistä tuotteista, myös nimikkeen 2009 lai
mennettavista mehuista, kannetaan perusveroa 
niistä saatavan juomamäärän perusteella. Lai
mennettavien juomien laimennu~seksi hy~ä~s~
tään enintään 10 painoprosentin sokeripitOI
suuteen tai sitä vastaavaan makeuteen johtava 
laimennus. 

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä 
kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta 
kannetaan perusveroa, joka vastaa siihen sisäl
tyvän keinotekoisen makeutusaineen määrää 
muunnettuna sakkaroosin makeutta vastaavak
SI. 

4§ 
Virvoitusjuomaveron lisäveroa on suoritetta-

12 341071N 

va vähittäismyyntipäällyksissä olevista virvoi
tusjuomaverotaulukon tuoteryhmiin 4, ~' 9 ja 
12 kuuluvista juomista 4 markkaa litralta. 
Vähittäismyyntinä pidetään tässä lainkohdassa 
myös anniskelua. . .... 

Jos verovelvollinen esittää selvityksen snta, 
että vähittäismyyntipäällys kuuluu ympäristö
ministeriön hyväksymään, panttiin perustuvaan 
päällysten kierrätysjärjestelmään: . . 

1) lisäveroa ei ole suoritettava, jos vähittäis-
myyntipäällys on uude_lleen täytettävä; . 

2) lisäveroa on suontettava 1 markka_ litral
ta, jos vähittäismyyntipäällys on raaka-ameena 
hyödynnettävä. . . 

Valmisteverotuslaissa tarkOitettuna valmis
tuksena pidetään myös virvoitusjuomien pak
kaamista vähittäismyyntipäällyksiin. 

Verottomuus 

5§ 
Verottomia ovat: 
1) makeiset, jotka käytetään tässä laissa 

tarkoitettujen makeisten valmistukseen; 
2) lääkelaissa (395/87) tarkoitetut lääkkeet; 
3) virvoitusjuomat, jotka käytetään tässä 

laissa tarkoitettujen makeisten tai virvoitus
juomien valmistukseen; 

4) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka valtuu
tettu varastonpitäjä toimittaa muualle yhteisön 
alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi. 

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen teh
tävässä tarkastuksessa esittää edellä 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitetusta verottomasia toi
mituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on 
suoritettava valmistevero sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa sääde
tään verottomuudesta on soveltuvin osin voi
mas~a mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1, 3-6 , 
ja 10 kohdissa säädetään. 

Erinäiset säännökset 

6§ 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimivaltai-
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sesta viranomaisesta, verovelvollisuudesta sa
moin kuin verovelvollisia koskevista luvista ja 
vakuuksista, tuotteiden veronalaisuudesta, yh
teisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden verot
tamisesta, veron määräämisen ajankohdasta ja 
verotettavista määristä, verottomaan varastoon 
palautetuista tuotteista, veroilmoituksen anta
misesta sekä veron määräämisestä, suorittami
sesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, 
veron palauttamisesta, verovelvollisen kirjanpi
tovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenau
tovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltu
vin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa 
tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alais
ten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan makei
siin ja virvoitusjuomiin vain siltä osin, kuin 
säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuo
tavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varas
tonpitäjän verottomaan varastoon tai tuottei
den siirtämistä Suomessa verottomien varasto
jen välillä. 

7§ 
Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän 

lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen 
mukainen vero. 

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on 
suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on 
verotuksen toimittaneen piiritullikamarin pa
lautettava erotusta vastaava määrä hakemuk
sesta verovelvolliselle. 

8§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

9§ 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 
Tällä lailla kumotaan makeisverosta 7 päi

vänä joulukuuta 1979 annettu laki (867/79) 
sekä virvoitusjuomaverosta samana päivänä 
annettu laki (870/79) niihin myöhemmin tehtyi
ne muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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MAKEISVEROTAULUKKO 

Tullitariffin Tuote 
nimike 

1704:stä 

1806:sta 

2106:sta 

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet 
(myös valkosuklaa): 
- lakritsi- ja arabikumivalmisteet 
- karamellit, rakeet, toffeet, pastillit, purukumit ja muut 
tähän nimikkeeseen kuuluvat valmisteet (ei kuitenkaan 
fondant, tahnat, tahtaat ja niiden kaltaiset välivalmisteet) 

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet: 
- suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset 

Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet: 
- karamellit, toffeet, pastillit, purukumit ja niihin rin
nastettavat makeiset; kuvioiksi, palasiksi tai tangoiksi 
muodostettu marmelaati 
- arabikumivalmisteet 

Tuoteryhmä 

2 

3 

4 
5 

91 

Liite 

Veron määrä 

3,50 mk/kg 

3,50 mk/kg 

3,50 mk/kg 

3,50 mk/kg 
3,50 mk/kg 
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Tullitariffin 
nimike 

2009 

2106:sta 

2201 :stä 

2202:sta 

2204:stä 

2206:sta 

2208:sta 

VIRVOITUSJUOMA VEROTAULUKKO 

Tuote 

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedel
mämehut (myös viinirypälemehu) ja kasvismehut, myös 
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: 
(alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 

Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet 
- alkoholia sisältämättömät tai enintään 0,5 tilavuus

prosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka soveltu
vat käytettäväksi virvoitusjuomien valmistukseen: 

- - kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 
--muut 

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja 
hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria ja muuta makeu
tusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi: 
- kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi 

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä 
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustet
tu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimik
keen 2009 hedelmä- ja kasvismehut: 
(alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 
- nimikkeiden 0401---0404 tuotteisiin perustumattomat 
tuotteet: 
- - hiilihappoa sisältävät 
--muut 

Tuoreista rypäleistä valmistettu vum, myös väkevöity 
viini; rypälemehu, muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: 
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
- alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 

Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. siideri, pää
rynäviini ja sima); käymistietä valmistettujen juomien 
sekoitukset sekä käymistietä valmistettujen juomien ja 
alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumat
tomat 
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
- alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei 

kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoi
tukset 

Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 
tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja 
muut alkoholipitoiset juomat; alkoholipitoiset valmisteet, 
jollaisia käytetään juomien valmistukseen: (alkoholipitoi
suus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
- juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro

senttia: 
- - hiilihappoa sisältävät 
--muut 

Tuoteryhmä 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

Liite 

Veron määrä 

0,27 mk/1 

2,00 mk/kg 
0,27 mk/1 

0,27 mk/1 

0,27 mk/1 
0,27 mk/1 

0,27 mk/1 

0,27 mk/1 

0,27 mk/1 
0,27 mk/1 



Tullitariffin 
nimike 

3823:sta 

1994 vp - HE 237 

Tuote 

- valmisteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoitus
juomien valmistukseen, alkoholipitoisuus enintään 1,2 
tilavuusprosenttia 

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä var
ten; kemialliset tuotteet ja kemian ja siihen liittyvän 
teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuottei
den seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja siihen 
liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumatto
mat: 
- juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuola

liuokset 

93 

Tuoteryhmä Veron määrä 

II 0,27 mk/1 

12 0,27 mk/1 
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7. 
Laki 

öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1986 öljyjätemaksusta annetun lain (894/86) 3, 6, 6 aja 6 b §, 
sellaisena kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla 

(1359/89) sekä 6 aja 6 b § 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (442/89), sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 ja 9 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa 

laissa ja 5 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti: 

2§ 
Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin 

nimikkeisiin 2710 00 81 2710 00 98, 
3403 19 10 - 3403 19 99 sekä 3403 99 10-
3403 99 90 kuuluvista voiteluöljyistä ja voitelu
valmisteista. 

5§ 
Maksuttornia ovat: 
1) tuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä 

toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suo
messa kulutukseen luovutettaviksi; 

2) tuotteet, jotka osoitetaan käytettävän 
vientituotteiden valmistukseen, lukuunottamat
ta kuitenkaan voiteluöljyjä, jotka käytetään 
vientituotteiden valmistuksessa voitelutarkoi
tukseen; 

3) tuotteet, jotka käytetään sellaisten tuottei
den valmistukseen, joista suoritetaan öljyjäte
maksua; sekä 

4) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 
2 §:ssä tarkoitetuista raaka-aineista, joista öljy
jätemaksu on suoritettu. 

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen teh
tävässä tarkastuksessa esittää luotettavaa selvi
tystä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista 
maksuttomista toimituksista, tuotteista on suo
ritettava öljyjätemaksu sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
maksuttomuudesta on soveltuvin osin voimas-

sa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1 ja 3-6 
kohdissa verottomuudesta säädetään. 

9§ 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimivaltai

sesta viranomaisesta, maksuvelvollisuudesta sa
moin kuin maksuvelvollisia koskevista luvista 
ja vakuuksista, tuotteiden maksunalaisuudesta, 
maksun kantamisesta yhteisön ulkopuolelta 
tuotavista tuotteista, maksun määräämisen 
ajankohdasta ja maksunalaisista määristä, ve
rottomaan varastoon palauteluista tuotteista, 
maksuilmoituksen antamisesta, maksun mää
räämisestä, suorittamisesta ja maksuun panosta, 
muutoksenhausta, maksun palauttamisesta, 
maksuvelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, 
tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta 
sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, 
mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla sää
detään tai määrätään. 

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alais
ten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan tässä 
laissa tarkoitettuihin tuotteisiin vain siltä osin, 
kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolel
ta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun 
varastonpitäjän verottomaan varastoon tai 
tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien 
varastojen välillä. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. Laki on voimassa vuoden 
1996 loppuun. 
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8. 
Laki 

eräiden valmisteveroista annettujen lakien kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan niihin myöhemmin tehtyine 

muutoksineen 

3) rehujen rasva- ja valkuaisverosta 21 pai
vänä joulukuuta 1990 annettu laki (1162/90). 

1) sokeriverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 
annettu laki (872179), 

2) ravintorasvaverosta 7 päivänä joulukuuta 
1979 annettu laki (879179) sekä 

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994 

2§ 
Tämä laki tulee vOimaan 1 päivänä joulu

kuuta 1994. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

7. 
Laki 

öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1986 öljyjätemaksusta annetun lain (894/86) 3, 6, 6 aja 6 b §, 
sellaisena kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla 

(1359/89) sekä 6 a ja 6 b § 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa ( 442/89), sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 ja 9 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa 

laissa ja 5 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin 

alanimikkeeseen 27.10.D kuuluvista voiteluöl
jyistä ja voitelurasvoista sekä tullitariffiin pe
rustuvan käyttötariffin alanimikkeisiin 
34.03.19.00 ja 34.03.99.00 kuuluvista voitelu
valmisteista. 

3§ 
Öljyjätemaksua on velvollinen suorittamaan 

jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai 
tuo maahan voiteluöljyä. 

Ölj;yätemaksua on velvollinen suorittamaan 
myös se, jolle on siirretty kotimaassa valmistet
tua voiteluöljyä tämän lain nojalla maksutta, 
jollei sitä ole käytetty maksuttomaan tarkoituk
seen. 

Ehdotus 

2§ 
Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin 

nimikkeisiin 27 JO 00 81 27 JO 00 98, 
3403 19 JO - 3403 19 99 sekä 3403 99 JO -
3403 99 90 kuuluvista voiteluöljyistä ja voitelu
valmisteista. 

3§ 
(kumotaan) 

5§ 
Maksuttornia ovat: 

1) tuotteet, jotka viedään maasta ta1 surre- 1) tuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä 
tään vapaa-alueelle tai tullivarastoon; toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suomes-

2) maahan tuodut tuotteet, milloin ne maa- sa kulutukseen luovutettaviksi; 
han tuotaessa ovat tullittornia muun säädöksen 2) tuotteet, jotka osoitetaan käytettävän vien-
kuin tullitariffilain (660/87) tai muun sopimuk- tituotteiden valmistukseen, lukuunottamatta kui-
sen kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopi- tenkaan voiteluölj;yä, jotka käytetään vientituot-
muksen perusteella, jollei tarkoitetussa säädök- teiden valmistuksessa voitelutarkoitukseen; 
sessä tai sopimuksessa ole toisin säädetty tai 3) tuotteet, jotka käytetään sellaisten tuottei-
määrätty; den valmistukseen, joista suoritetaan ölj)yäte-

3) maassa valmistetut tuotteet, joita vastaa- maksua; sekä 
vat ulkomailta tuodut tuotteet ovat 2 kohdan 4) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 
perusteella maksuttoinia; 2 §:ssä tarkoitetuista raaka-aineista, joista öljy-

4) tuotteet, joita käytetään vientituotteiden jätemaksu on suoritettu. 
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Voimassa oleva laki 

valmistukseen, lukuun ottamatta voiteluöljyä, 
jota käytetään vientituotteiden valmistuksessa 
voitelutarkoitukseen; sekä 

5) tuotteet, jotka käytetään sellaisten tuottei
den valmistukseen, joista suoritetaan öljyjäte
maksua; 

6) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 
2 §:ssä tarkoitetuista raaka-aineista,joista öljy
jätemaksu on suoritettu. 

6§ 
Milloin maassa valmistettuja voiteluöljyjä siir

retään vapaa-alueelta tai tullivarastosta koti
maan kulutukseen on öljyjätemaksusta voimassa, 
mitä maahan tuotujen voiteluöljyjen osalta on 
tässä laissa säädetty tai tämän lain nojalla 
määrätty. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös maassa valmistettuihin, vapaa-alueella tai 
tullivarastossa kulutettuillin voiteluöljyihin sa
moin kuin niissä todettuun varaston vajaukseen. 

6a§ 
Kotimaisella valmistajalla on oikeus vähentää 

verokaudelta suoritettavasta öljyjätemaksusta 
saman verokauden aikana valmistuspaikalle pa
lautettujen maksullisten tuotteiden öljyjätemak
sua vastaava määrä. 

6b§ 
Milloin maassa valmistettua tuotetta, josta 

öljyjätemaksu on suoritettu, on viety maasta 
taikka siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon, 
viejällä tai siirtäjällä on oikeus hakemuksesta 
saada suoritettua öljyjätemaksua vastaava pa
lautus. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua palautusta 
on haettava vienti- tai siirtopaikan piiritullika
mari/ta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden 
päättymisestä, jonka aikana tuote on viety tai 
siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan. 

Jos 2 momentissa tarkoitettu hakemus on 
annettu säädetyn määräajan jälkeen, voidaan 
maksunpalautus myöntää ehdolla, että muut 
edellytykset palautukselle ovat olemassa. Tällöin 
noudatetaan kuitenkin, mitä virhemaksun mää
räämisestä on valmisteverotuslain 15 b §:ssä sää
detty. 

9§ 
Jollei tässä laissa toisin säädetä on öljyjäte-

13 341071N 

Ehdotus 

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtä
vässä tarkastuksessa esittää luotettavaa selvitys
tä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista mak
suttomista toimituksista, tuotteista on suoritet
tava öljyjätemaksu sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
maksuttomuudesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1 ja 3-6 koh
dissa verottomuudesta säädetään. 

6§ 
(kumotaan) 

6 a§ 
(kumotaan) 

6 b § 
(kumotaan) 

9§ 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimiva/tai-
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Voimassa oleva laki 

maksun määräämisestä, suorittamisesta, mak
suunpanosta ja muutoksenhausta sekä muu
toinkin soveltuvin osin voimassa, mitä valmis
teverotuslaissa (558/74) tai sen nojalla on sää
detty. 

Ehdotus 

sesta viranomaisesta, maksuvelvollisuudesta sa
moin kuin maksuvelvollisia koskevista luvista ja 
vakuuksista, tuotteiden maksunalaisuudesta, 
maksun kantamisesta yhteisön ulkopuolelta tuo
tavista tuotteista, maksun määräämisen ajankoh
dasta ja maksunalaisista määristä, verottomaan 
varastoon palauteluista tuotteista, maksuilmoi
tuksen antamisesta, maksun määräämisestä, suo
rittamisesta ja maksuunpanos ta, muutoksenhaus
ta, maksun palauttamisesta, maksuvelvollisen 
kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tie
tojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on so
veltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslais
sa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alaisten 
tuotteiden siirtämisestä sovelletaan tässä laissa 
tarkoitettuihin tuotteisiin vain siltä osin, kuin 
säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuo
tavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varas
tonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden 
siirtämistä Suomessa verottomien varastojen vä
lillä. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. Laki on voimassa vuoden 
1996 loppuun. 


