
HE 65/1995 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nestemäisten polt
toaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan vero
taulukon muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä_. . ehdotet~an korotettava!<-~~ 
moottoribensumen valmtsteveroa 40 penmlla 
litralta. . . 

Esitys liittyy vuoden 1996 talousarvwes1-

tykseen ja on tarkoitettu k~siteltäväksi sen 
yhteydessä. Laki on tarkmtettu tulemaan 
voimaan vuoden 1996 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Moottoribensiinien valmisteverosta sääde
tään nestemäisten polttoaineiden valmisteve
rosta annetussa laissa (1472/94). Valmisteve
ro koostuu fiskaalisesta perusverosta ja ym
päristöpoliittisiin näkökohtiin perustuvasta 
lisäverosta. 

Hallitus on sopinut ohjelmassaan ve~opo
liittisesta peruslinjaukse~taan koko vaahka~
deksi. Sen mukaan valtiOn talouden tasapai
notus hoidetaan kokonaisveroastetta nosta
matta. Verotuksen perusrakennetta korjat~ 
työntekoa yritteliäisyyttä ja taloudellista 
kasvua tukevaan suuntaan keventämällä an
siotulojen verotusta vaiheittai~. _Hallitusoh
jelmaan liittyvän neuvottelumUistiOn !:Ilukaa? 
ansiotulojen verotuksen kevennysta rahOI
tetaan muun muassa korottamalla moottori
bensiinin perusveroa 40 pennillä litralta vuo
den 1996 alusta. Korotus koskisi kaikkia 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 
annetun lain liitteessä mainittuja moottori
bensiinilaatuja. Voimassa olevat ja ehdotetut 
perusveromäärät ovat seuraavat: 
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Tuote Perusvero pii 
Voimassa Ehdotettu 
oleva 

Lyijytön moottoribensiini 
-peruslaatu 261 301 
-reformuloitu 256 296 

Lyijyllinen moottoribensiini 
-peruslaatu 306 346 
-reformuloitu 301 341 

Moottoribensiinin sekoitus 
-peruslaatu 
-reformuloitu 

283,5 
278,5 

2. Taloudelliset vaikutukset 

323,5 
318,5 

Moottoribensiinin perusveron korotuksen 
arvioidaan lisäävän polttoaineveron tuottoa 
1 000 miljoonalla markalla, kun otetaan 
huomioon toisaalta veron korotuksesta johtu
van hinnan nousun ja toisaalta liikenteen 
arvioidun kasvun vaikutus bensiinin kulutus
määriin. Perusveron korotuksen ja siitä las
kettavan arvonlisäveron johdosta moottori
bensiinien hintojen arviotdaan nousevan 49 
pennillä litralta eli keskimäärin noin 1 0 pro
sentilla. 
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Polttoaineveroa arvioidaan kertyvän vuon
na 1996 kaikkiaan 13 550 miljoonaa mark
kaa. 

3. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministe
riössä virkatyönä. 

4. Voimaantulo 

Esitys liittyy valtion vuoden 1996 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan vuoden 1996 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun 

lain (14 72/94) liitteenä olevaa verotaulukkoa seuraavasti: 

VEROTAULUKKO 

Tuote Tuote- Perusvero 
ryhmä 

Lyijytön moottoribensiini 
301 p/1 - perus1aatu .............. 1 

- reformu1oitu ••• 0. 0 •••••• 2 296 p/1 

Lyijyllinen moottoribensiini 
346 p/1 - perus1aatu .............. 3 

- reformu1oitu • 0 ••• 0. 0 •••• 4 341 p/1 

Moottoribensiinin sekoitus 
- perus1aatu ••••••••••••• 0 5 323,5 p/1 
- reformu1oitu ••••• 0 •••••• 6 318,5 p/1 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1996. 

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1995 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Lisävero 

12,3 p/1 
12,3 p/1 

12,3 p/1 
12,3 p/1 

12,3 p/1 
12,3 p/1 

Huoltovannuusmaksu 

4,3 p/1 
4,3 p/1 

4,3 p/1 
4,3 p/1 

4,3 p/1 
4,3 p/1 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 


