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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoai
neiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nes
temäisten polttoaineiden valmisteverosta an
nettua lakia. Alusten polttoaineiden verotto
muutta laajennettaisiin siten, että muut kuin 
yksityisessä huviveneilyssä käytettävät aluk
set olisivat Euroopan yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti oikeutettuja verottomaan polttoai
neeseen silloin, kun ne liikennöivät kaupalli
sessa tarkoituksessa merellä Suomen alueve
sien sisäpuolella. Verottomuus laajennettai-

siin koskemaan myös vastaavasti sisävesillä 
käytettäviä aluksia. Verottomuus kohdistuisi 
kaupallisten alusten lisäksi kalastus- ja hal
linnollisten alusten polttoaineeseen. Lakiin 
ehdotetaan samalla tehtäväksi eräitä teknisiä 
tarkistuksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Alusten polttoaineet 

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveros
ta annetun lain (147211994) 9 §:n 4 kohdan 
mukaan valmisteverottornia ovat tullihalli
tuksen määräämillä ehdoilla polttoaineet, jot
ka luovutetaan Suomen aluevesien ulkopuo
lella pyyntiä harjoittavan kalastusaluksen 
polttoaineeksi. Säännöksen mukaan vain sel
lainen kalastusalus, joka kalastaa Suomen 
aluevesien ulkopuolella, saa verotonta polt
toainetta. Lakia uudistettaessa vuoden 1995 
alussa Suomen aluevedet ulottuivat neljän 
meripeninkulman päähän rannikosta. Suo
men aluevesien rajoista annetun lain muutta
misesta annetulla lailla (981/1995) Suomen 
aluevesien määritelmää muutettiin. Muutok
sen mukaan Suomen sisäisiin aluevesiin vä
littömästi liittyvä vyöhyke ulottuu 12 meri
peninkulman etäisyydelle. Samalla aluevesi
rajan määritelmän muutos siirsi kalastusalus-
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ten verottomuuden alkamisen rajan merellä 
neljästä meripeninkulmasta 12 meripeninkul
man päähän. 

Valmisteverotuslain (146911994) 16 §:n 
6 kohdan mukaan verottomia ovat tullihalli
tuksen määräämillä ehdoilla ammattimaises
sa kansainvälisessä liikenteessä olevalla ve
si- tai ilma-aluksella myytäviksi tarkoitetut 
tuotteet 20 §:ssä säädetyin edellytyksin sekä 
tällaisella aluksella kulutettaviksi tarkoitetut 
tuotteet ja aluksen poltto- ja voiteluaineet, 
jotka alus tuo Suomen tullialueelle muka
naan tai jotka siihen Suomen tullialueelia 
toimitetaan edellä sanottua tarkoitusta var
ten. Verottomuus koskee myös aluksessa 
Suomen tullialueelia myytäviä ja kulutettavia 
tuotteita. Valtiovarainministeriö voi päättää, 
että veroa ei kanneta edellä tarkoitetuista 
tuotteista myöskään silloin, kun kysymyk
sessä on viranomaisen käytössä oleva alus, 
tutkimusalus, kalastusalus tai kansainvälises
sä liikenteessä oleva juna, jolloin ministeriö 
voi myös määrätä rajoituksia ja ehtoja, joita 
mainittujen kulkuneuvojen osalta on nouda
tettava. Säännös koskee ammattimaisessa 
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kansainvälisessä liikenteessä olevia vesialuk
sia, jotka voivat hankkia ja käyttää verotonta 
polttoainetta. Tällaisia aluksia ovat kauppa
merenkulkuun käytettävät matkustaja- ja rah
tialukset. Myös toisen valtion kalastusalukset 
on katsottu ammattimaisessa kansainvälises
sä liikenteessä oleviksi aluksiksi. Käytännös
sä eräiden alusten, lähinnä tutkimusalusten, 
ei kuitenkaan ole katsottu olevan ammatti
maisessa kansainvälisessä liikenteessä, joten 
ne eivät ole voineet hankkia verotonta polt
toainetta. 

Eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä 
eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuo
mien tavaroiden tulleista annetun valtiova
rainministeriön päätöksen (1723/1995) mu
kaan viranomaisen käytössä oleva ulkomaa
lainen alus, joka on vierailumatkalla Suomen 
tullialueella, ja viranomaisen käytössä oleva 
kotimainen alus, joka lähtee vahvistetun vie
railusuunnitelman mukaan viralliselle edus
tusmatkalle Suomen tullialueen ulkopuolelle, 
saavat tuoda mukanaan maahan ja täällä 
hankkia verotonta polttoainetta omaa käyttö
ään varten päätöksessä määrätyin rajoituksin 
ja ehdoin. 

Kaikissa muissa kuin edellä mainituissa 
aluksissa on siten käytettävä verollista polt
toainetta. Käytännössä tämä tarkoittaa värjät
tyä, lievästi verotettua kevyttä polttoöljyä. 
Aluksia, jotka käyttävät tällaista lievästi ve
rotettua polttoainetta ovat kaikki sellaiset ka
lastusalukset, jotka eivät kalasta Suomen 
aluevesien ulkopuolella, sekä muut kuin am
mattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä 
olevat alukset. Näitä ovat muun muassa mat
kustajien ja tavaroiden kuljetukseen käytettä
vät alukset sekä erilaiset hallinnolliset aluk
set kuten esimerkiksi eri viranomaisten käy
tössä olevat vartiointialukset, merentutki
musalukset ja jäänmurtajat. 

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin 
tehdyn sopimuksen liitteeseen XV, lukuun 
IX verot, kirjattiin Suomelle eräitä poikkeus
lupia. Tällainen on muun muassa se, että 
Suomi saa vapauttaa valmisteverosta mootto
ri polttoaineet, jotka käytetään yksityisten hu
vi veneiden polttoaineina. Verottomuutta ei 
kuitenkaan ole Suomessa toteutettu täysi
määräisenä. Sen sijaan dieselkäyttöiset huvi
veneet saavat käyttää värjättyä, lievästi vero
tettua kevyttä polttoöljyä polttoaineenaan, 
kun taas bensiinikäyttöisten huviveneiden on 
käytettävä korkeasti verotettua moottoriben
siiniä. Tällä järjestelyllä kaikkien dieselkäyt
töisten veneiden ja alusten polttoaine on ke-

vyttä polttoöljyä ja bensiinikäyttöisten moot
tori bensiiniä, lukuun ottamatta erikseen edel
lä mainittua mahdollisuutta hankkia veroton
ta polttoainetta. Samalla tämä järjestelmä on 
taannut sen, että vain kevyttä polttoöljyä ja 
moottoribensiiniä on ollut saatavilla ja että 
polttoaineiden valvonta ja hallinnointi on ol
lut jokseenkin yksinkertaista. 

Ammattikalastusta harjoitetaan sekä meri
alueella että sisävesillä. Merialueella kalastus 
tapahtuu Suomen aluevesillä ja kalastusvyö
hykkeellä, mutta myös Ruotsin vesillä neljän 
meripeninkulman rajaan saakka. Suomalai
silla kalastajilla on myös vuosittain erikseen 
neuvoteltavien sopimusten perusteella pääsy 
Baltian maiden ja Venäjän vesille. 

Suomessa on runsaat 2 miljoonaa virkis
tyskalastajaa. Aktiivisten urheilukalastajien 
lukumäärä on noin 380 000. Merialueen am
mattikalastajien määrä on vuonna 1995 ollut 
2 948. Näistä 1 186 on ilmoittanut ammatti
kalastustuloikseen vähintään 20 prosenttia 
tuloistaan. Ammattikalastajan käsite muuttui 
1 päivänä tammikuuta 1997 siten, että kalas
tustulojen vaatimus nostettiin 30 prosenttiin. 
On arvioitu, että uuden käsitteen mukaisia 
ammattikalastajia olisi nyt alle 1 000. Sisä
vesikalastajia, jotka täyttäisivät sanotun mää
ritelmän, on arvioitu olevan nykyään 
noin 200. 

Euroopan unionin jäsenyyden myötä Suo
messa tuli vuoden 1995 alusta lukien sovel
lettavaksi yhteisön yhteistä kalastuspolitiik
kaa koskeva säännöstö, jolla ohjataan ensisi
jaisesti merialueella ammattimaista kalastus
ta. Jäsenvaltioiden on muun muassa pidettä
vä luetteloa jäsenvaltioiden lipun alla purjeh
tivista kalastusaluksista. 

Kalastusalusrekisterin mukaan kalastus
aluksia ja -veneitä oli kesäkuun 1 päivänä 
1996 yhteensä 3 986. Alukset on ryhmitelty 
kolmeen alusryhmään; troolarit ja lohialukset 
sekä muut alukset eli lähinnä veneet ja aluk
set, joita käytetään rannikon läheisessä 
verkko- ja rysäkalastuksessa. Suurimman 
ryhmän muodostavat pienet eli alle 10 met
riä pitkät veneet. Kalastusalusrekisteriin ei 
merkitä nykyisin kuitenkaan sisävesillä liik
kuvia kalastusaluksia. 

Hallinnollisia aluksia on käytössä noin 
kymmenellä laitoksella, yhdistyksellä tai 
muulla oikeushenkilöllä. Kullakin niistä on 
puolestaan käytössä lukuisia aluksia. 

Kauppa-aluksia on merkitty rekisteriin 
noin 500. Näistä vain runsas 100 toimii pel
kästään ulkomaanliikenteessä, mutta niiden 



HE 84/1997 vp 3 

polttoainekustannukset muodostavat 90 pro
senttia kauppa-alusten kaikesta polttoainei
den käytöstä. 

Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon 
polttoaineet 

Vuoden 1997 alusta energiaverotusta muu
tettiin ja annettiin laki sähkön ja eräiden 
polttoaineiden valmisteverosta (126011996). 
Lain mukaan sähköntuotannon polttoaineet 
ovat verottomia kun taas lämmön tuotannon 
verollisia. Laissa säädettiin menettely poltto
aineiden jakamiseksi sähkön ja lämmön kes
ken niissä laitoksissa, joissa tuotetaan sekä 
sähköä että lämpöä. Yhdistetyssä sähkön ja 
lämmön tuotantolaitoksessa lämpöä verote
taan siten, että lämmön hyötysuhde on 
95 prosenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että yhdestä energiayksiköstä poltto
ainetta katsotaan syntyvän 0,95 yksikköä 
lämpöä tai kääntäen yhtä lämpöyksikköä 
vastaa 1,05 yksikköä polttoainetta. Tästä 
polttoainemäärästä maksetaan verot, ja loput 
polttoaineet katsotaan kuluvan sähkön tuo
tannossa. Useita polttoaineita käyttävissä 
voimalaitoksissa kutakin polttoainetta katso
taan käytettävän edellä mainitulla tavalla 
laskettuna sekä lämmön että sähkön tuotan
toon. 

1.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomainen 
lainsäädäntö 

Yhteisön lainsäädäntö 

Yhteisön lainsäädännössä kaupallisten, 
mukaan luettuna kalastusalusten polttoaineita 
koskevat säännökset sisältyvät kivennäisöljy
jen valmisteverojen rakenteiden yhdenmu
kaistamisesta annettuun neuvoston direktii
viin (92/81/ETY), jäljempänä rakennedirek
tiivi. Sen 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava ve
rosta mineraaliöljyt, jotka toimitetaan käytet
täviksi moottoripolttoaineena yhteisön alue
vesillä muilla kuin yksityisillä huvialuksilla 
tapahtuvassa vesiliikenteessä, kalastus mu
kaan lukien. Yksityisellä huvialuksella tar
koitetaan puolestaan alusta, jota luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö käyttää sen omista
jana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyt
töönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituk
siin kuin vastiketta vastaan tai julkisen vi
ranomaisen tarkoituksiin tapahtuviin matkus-

tajien tai tavaroiden kuljetuksiin taikka pal
velujen suorituksiin. 

Rakennedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan 
mukaan jäsenvaltiot voivat sen sijaan sovel
taa täydellisiä tai osittaisia valmisteveron 
määrää koskevia vapaotuksia tai alennuksia 
mineraaliöljyihin, joita käytetään veroval
vonnassa liikennöitäessä liikenteelle avatuilla 
sisävesillä muutoin kuin yksityisillä huvi
aluksilla. 

Komissio on antanut 12 päivänä maalis
kuuta 1997 ehdotuksensa neuvoston direktii
viksi energiatuotteiden verotusta koskevan 
yhteisön kehyksen uudistamisesta (COM(97) 
30 lopullinen 97/011l(CNS). Tämä ehdotus 
noudattaa alusten polttoaineiden verotuksen 
osalta tällä hetkellä voimassa olevaa raken
nedirektii viä. 

Ruotsi 

Ruotsissa moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
moottorissa ei saa käyttää merkittyä polttoai
netta. Yksityiskäytössä olevien veneiden on 
aina käytettävä korkeasti verotettua merk
kaamatonta dieselöljyä tai moottoribensiiniä. 
Sen sijaan verotonta polttoainetta saavat 
käyttää ne alukset, jotka ovat ammattimai
sessa käytössä. Tällaisia ovat kalastusaluk
set, kauppa-alukset sekä hallinnolliset aluk
set. Hallinnollisiin tarkoituksiin käytettävillä 
veneillä on dispenssimahdollisuus vähän ve
rotetun polttoöljyn käyttämiseen. 

Ruotsissa ammattimaiseen tarkoitukseen 
käytettävät alukset saavat verotonta polttoai
netta riippumatta siitä, harjoitetaanko am
mattimaista toimintaa merellä vai sisämaas
sa. Tämä on johtunut lähinnä tarkoituksen
mukaisuussyistä. 

Ruotsissa on hallinnollisista syistä johtuen 
käytetty hyväksi alusten yleistä jaottelua lai
voihin (skepp) ja veneisiin (bat). Laivaksi 
katsotaan alus, jonka rungon pituus on vä
hintään 12 metriä ja leveys 4 metriä. Näitä 
yleensä käytetään ammattimaisesti. Tällaiset 
laivat voivat hankkia verottomasti polttoai
netta, jos ne ovat samalla verovelvollisia, tai 
vakuutta vastaan muutoin, jos alus on am
mattimaisessa käytössä. Näissä laivoissa 
käytetään värjättyä polttoainetta. Ne eivät 
voi hankkia verottamatonta ja merkkaama
tonta dieselöljyä. 

Muut kuin edellä mainitut alukset ovat ve
neitä, ja ne joutuvat hankkimaan polttoai
neensa verolliseen hintaan. Verottomuus to
teutetaan palauttamaila vero hakemuksesta. 
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Milloin ammattimaisessa käytössä oleva lai
va käyttää moottoribensiiniä polttoaineenaan, 
se joutuu aina hankkimaan polttoaineensa 
verollisena ja veronpalautus suoritetaan ha
kemuksesta jälkikäteen. Hakemus tehdään 
neljännesvuosittain, eikä hakemukseen suos
tuta, jos tällöin haettavan veron määrä ei ole 
y Ii 500 kruunua. 

Jos laivaa käytetään yksityiseen tarkoituk
seen, sen polttoaineen tulee olla korkeasti 
verotettua. Siihen voidaan tosin hankkia vär
jättyä, vähän verotettua polttoainetta, mutta 
tällöin käyttäjän tulee verovelvollisena mak
saa verojen erotus. 

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen venei
den on aina käytettävä värjäämätöntä korke
asti verotettua dieselöljyä tai normaalia 
moottoribensiiniä. Jos tällaista venettä käyte
tään muuhun kuin yksityiseen huvivenei
lyyn, esimerkiksi kalastukseen, henkilöiden 
kuljetukseen, merenkulku- tai tullilaitoksen 
tarpeisiin, polttoaineeseen sisältyneet verot 
palautetaan hakemuksesta jälkikäteen. Hake
mukset tehdään vuosittain eikä hakemukseen 
suostuta, jollei veromäärä ylitä 2 000 kruu
nua vuodessa. Veneissä ei saa käyttää värjät
tyä polttoöljyä. Jos tätä vastaan rikotaan, 
määrätään erityinen maksu luvattomasta käy
töstä. Maksun suuruus on 10 000 kruunua, 
mikä on sama kuin ajoneuvoissa tapahtuvas
ta vastaavasta luvattomasta käytöstä. 

2. Ehdotetut muutokset 

Yleistä 

Esityksessä ehdotetaan yhteisön lainsää
dännön mukaisesti, että muussa kuin yksityi
sessä huviliikenteessä käytettävät alukset oli
sivat oikeutettuja verottomaan polttoainee
seen liikennöidessään merellä. Tasavertaisen 
toimintaympäristön varmistamiseksi ja ym
päristö- ja liikennepoliittisten tavoitteiden 
edistämiseksi ehdotetaan lisäksi, että sano
tunlaiset alukset olisivat oikeutettuja verotto
maan polttoaineeseen myös sisävesillä liik
kuessaan. Verottomuus koskee valmisteve
ron lisäksi myös huoltovarmuusmaksua. 

Kalastusalusten polttoaineet 

Kalastusalukset olisivat oikeutettuja verot
tomaan polttoaineeseen, jos niitä käytetään 
ammattimaisesti. Hallinnollisista syistä joh
tuen ei ole katsottu tarpeelliseksi myöntää 
verottomuutta silloin, jos kalastusta ei voida 

pitää ammattimaisena. Ammattikalastajan tu
lee olla rekisteröity ammattikalastajarekiste
riin ja kalastusaluksen kalastusalusrekiste
riin. Maaseutuelinkeinopiireistä annetun 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 
(153211992) 4 §:ssä tarkoitetut maaseutuelin
keinopiirit pitävät yllä sanotunlaisia valta
kunnallisia rekistereitä. Vastaavasti Ahve
nanmaalla maakuntahallitus on rekisteriä pi
tävä viranomainen. Rekistereiden pitovelvol
lisuus perustuu Euroopan yhteisön yhteisen 
kalastuSJ?Olitiikan täytäntöönpanosta annet
tuun lakiin (1139/1994). 

Kalastuslain muuttamisesta annetun lain 
(526/1996) 6 a §:n mukaan ammattikalasta
jana pidetään henkilöä, joka harjoittaa kalas
tusta ja saa siitä toimeentulonsa tai oleellisen 
osan. Henkilön katsotaan saavan kalastuk
sesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä, 
jos hänen kalastuksestaan saamansa valtion
verotuksessa verotettavan tulon määrä on vä
hintään 30 prosenttia hänen valtionverotuk
sessa verotettavista kokonaistuloistaan. Täl
lainen kalastaja on kalataloutta koskevista 
rekistereistä annetun maa- ja metsätalousmi
nisteriön päätöksen (1575/1994) 12 §:n 
2 momentin, sellaisena kuin se on päätök
sessä 17911997, mukaisesti rekisteröitävä 
ammattikalastajarekisterin ryhmään 1 kuulu
vana kalastajana. Henkilöä, jonka kalastuk
sesta saama tulon osuus on alle 30 prosent
tia, mutta yli 15 prosenttia, pidetään ammat
tikalastajana kalastuslain 6 §:n 4 momenttia 
sekä kalasaaliin ilmoittamista ja kalastuksen 
sääntelyä koskevia säännöksiä sovellettaessa. 
Tällainen kalastaja kuuluu edellä mainitun 
päätöksen ryhmään 2. Muut ammattimaista 
kalastusta harjoittavat kuuluvat ryhmään 3. 
Ryhmään 2 tai 3 kuuluvat kalastajat eivät 
kuitenkaan olisi oikeutettuja verottomaan 
polttoaineeseen. 

Verottomaan polttoaineeseen olisivat oi
keutettuja edellä mainitun rekisterin ryhmään 
1 kuuluvien ammattikalastajien sellaiset am
mattimaista kalastusta harjoittavat Suomen 
lipun alla purjehtivat kalastusalukset ja -ve
neet, jotka kalataloutta koskevista rekiste
reistä annetun maa- ja metsätalousministeri
ön päätöksen mukaan on merkitty kalastus
alusrekisteriin. 

Ammattikalastusta harjoitetaan sekä meri
että sisävesialueella. Esityksen mukaan peri
aatteessa sekä meri- että sisävesikalastajat 
ovat oikeutettuja verottomaan polttoainee
seen. Sisävesien kalastajia ei kuitenkaan ole 
edellä tarkoitetulla tavalla rekisteröity am-
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mattikalastajarekisteriin. Myöskään sisävesi
en kalastusaluksia ei rekisteröidä kalastus
alusrekisteriin. Tämä rekisteröimättömyys 
johtuu muun muassa siitä, että Euroopan yh
teisön kalastuspolitiikkaa ei sovelleta katta
vasti sisävesikalastukseen eikä sanottujen re
kistereiden pitoa vaadita. 

Kilpailu- ynnä muista syistä johtuen olisi 
tarkoituksenmukaista myöntää kaikille kalas
tajille verotonta polttoainetta. V erottomuu
den tulisi toteutua kaikille ammatinharjoitta
jille tasavertaisesti samoilla edellytyksillä. 
Sisävesikalastajien tulisi näin ollen olla mer
kitty samalla tavalla kuin merikalastajat am
mattikalastajarekisteriin ja alus kalastusalus
rekisteriin. Tällaisia rekistereitä ei ole sisä
vesikalastajille, minkä vuoksi sisävesien ka
lastajien polttoaineiden verottomuus voidaan 
käytännössä toteuttaa vasta sitten, kun vas
taavanlaiset rekisterit on otettu käyttöön. 
Tarkoitus on saattaa asia kuitenkin pikaisesti 
kuntoon tältä osin. Yhteisön lainsäädäntö ei 
kuitenkaan edellytä, että sisävesillä liikkuvil
le kalastusaluksille olisi myönnettävä vero
tonta polttoainetta. Sisävesi- ja merikalasta
jat ovat lisäksi käytännössä eri tahoja, joten 
erilainen kohtelu polttoaineiden osalta ei ai
heuta hankalia rajanveto-ongelmia. Kuiten
kin merikalastajien asema suhteellisesti para
nee sisävesikalastajiin nähden. 

Muiden kaupallisten ja hallinnollisten alus
ten polttoaineet 

Kalastusalusten lisäksi verottomaan poltto
aineeseen olisivat oikeutettuja myös kaikki 
sellaiset alukset, jotka toimivat kauppame
renkulussa tai muissa vastaavissa kaupallisis
sa tehtävissä tai jotka suorittavat hallinnolli
sia tehtäviä, pois lukien yksityiset huvialuk
set Aluksen käyttämistä kaupalliseen tarkoi
tukseen on yrityksen harjoittamaan liiketoi
mintaan välittömästi liittyvä aluksen kaupal
linen käyttäminen. Yksityisenä huvialuksena 
pidetään alusta, jota luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö käyttää sen omistajana, vuok
raajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saa
neena omaan käyttöönsä. Sellaiset yritykset, 
jotka käyttävät omistamaansa tai vuokraa
maansa alusta huviliikenteessä, eivät olisi oi
keutettuja verottomaan polttoaineeseen. Siten 
esimerkiksi aluksen edustuskäyttöä tai henki
lökunnan virkistyskäyttöä pidetään huvilii
kenteenä. Verottomaan polttoaineeseen olisi
vat oikeutettuja muun muassa matkustajien 
ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut kaup-

pa- ja yhteysalukset, merenkulkulaitoksen 
alukset, joita ovat jäänmurtajat, yhteysaluk
set, väyläalukset, merenmittausretkikunnat, 
luotsikutterit ja tutkimusalus Aranda, raja
vartiolaitoksen ja tullilaitoksen alukset, meri
pelastusseuran alukset, ruoppaajat, hiekka
jaalat, lossit ja vastaavat. 

Verottomuuden toteuttaminen 

Verottomuus toteutettaisiin pääsääntöisesti 
veronpalautuksena, joka myönnetään hake
muksesta. Sellaiset kauppa- ja kalastusaluk
set, jotka jo nykyisin ovat voineet hankkia 
polttoaineita verottomasti, voisivat edelleen 
tehdä niin valmisteverotuslain 16 §:n sään
nöksen nojalla. Ulkomailla rekisteröityjen 
kalastusalusten katsotaan harjoittavan 
16 §:ssä tarkoitettua ammattimaista kansain
välistä liikennettä. Näihin säännöksiin tässä 
yhteydessä ei ole tarkoitus puuttua. 

Muut kuin ammattimaisessa kansainväli
sessä liikenteessä olevat alukset joutuisivat 
hankkimaan polttoaineensa pääsääntöisesti 
verolliseen hintaan ja hakemaan verot takai
sin kotipaikkansa piiritullikamarilta. Sään
nöstä sovellettaisiin kaikkiin sellaisiin aluk
siin, joihin ei muita polttoaineiden vapautus
säännöksiä voida soveltaa, esimerkiksi tutki
musaluksiin. Hakemusmenettely olisi saman
kaltainen kuin viime aikoina lakiin lisätyt 
muut vastaavat hakemusmenettelyt. Diesel
moottorilla varustetuille aluksille palautettai
siin veroa enintään kevyen polttoöljyn veroa 
vastaava määrä, ja näiden alusten edellytet
täisiin käyttävän sellaista kevyttä polttoöljyä, 
joka on värjätty tämän lain mukaisesti. 
Säännös on tarpeellinen puhtaasti valvonnal
lisista syistä ja estää dieselöljyn väärinkäy
tösmahdollisuuksia. Käytännössä tällaiset 
alukset käyttävätkin vain kevyttä polttoöljyä. 

Asetuksella voitaisiin kuitenkin säätää, että 
tiettyihin alustyyppeihin kuuluvat tai tiettyyn 
tarkoitukseen käytettävät alukset saisivat 
hankkia polttoaineensa joko suoraan verotto
masti valtuutetulta varastonpitäjäitä tai että 
ne voisivat hankkia polttoaineensa muutoin 
verottomasti. Verottomasti voisivat hankkia 
polttoainetta esimerkiksi valtion omistamat 
alukset tai sellaiset suuret kalastus- tai muut 
alukset, jotka kerralla hankkivat suuria mää
riä polttoainetta. Tarkoitus olisi, että asetusta 
voitaisiin muuttaa helposti sen mukaan kuin 
valvonnan kannalta olisi tarkoituksenmukai
sinta. Säännös on lisäksi tarpeellinen, jotta 
vältyttäisiin lukuisilta palautushakemuksilta 
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tapauksissa, JOissa verouoman polttoaineen 
myynnin valvonta voitaisiin muutoinkin jär
jestää. 

Yksityiskäyttöön kuluneesta polttoaineesta 
ei palauteta veroa. Hakijan tulee sen vuoksi 
osoittaa luotettavana tavalla kalastukseen tai 
muuhun verottomaan tarkoitukseen käytetyn 
polttoaineen määrä, jonka osalta verot palau
tettaisiin. Palautuksena suoritettaisiin poltto
aineen hintaan sisältyneen veron määrä osto
hetken veron mukaisesti. Hallinnollisten syi
den vuoksi ehdotetaan, että hakemukseen ei 
suostuttaisi, jos kerralla haettava veronpalau
tus olisi alle 2 000 markkaa muiden kuin ka
lastusalusten osalta. Kalastusaluksilla ei olisi 
sanottua rajoitusta, koska pienet polttoainei
den kulutusmäärät on suljettu pois verotto
muudesta ammattikalastajan määritelmän 
mukaan. 

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantolai
toksen käyttämän polttoöljyn verotus 

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmiste
verosta annetun lain mukaan yhdistetyssä 
sähkön ja lämmön tuotantolaitoksessa läm
pöä verotetaan siten, että lämmön hyötysuh
de on 95 prosenttia. Laki koskee kuitenkin 
vain sanotunlaisessa yhdistetyssä sähkön ja 
lämmön tuotantolaitoksessa käytettävää tur
vetta, maakaasua ja kivihiiltä. Kuitenkin 
myös kevyttä ja raskasta polttoöljyä saate
taan käyttää mainittujen polttoaineiden ohel
la erityisesti laitoksen ylös- ja alasajovai
heessa tukipolttoaineena. Koska nestemäis
ten polttoaineiden valmisteverolaissa poltto
öljyjen osalta ei ole vastaavaa säännöstä, esi
tetään, että säännös otettaisiin lakiin saman
sisältöisenä kuin se on sähkön ja eräiden 
polttoaineiden valmisteverosta annetussa 
laissa. Tällä lainmuutoksella vahvistettaisiin 
jo nyt noudatettu käytäntö. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen mukaan verottoman polttoaineen 
käyttö laajenisi kaikkiin niihin aluksiin, joil
la harjoitetaan merellä Suomen aluevesien 
sisäpuolella tai sisävesillä kaupallista, mu
kaan lukien kalastus, tai hallinnollista toi
mintaa. 

Kalastusaluksissa polttoaineen kulutus 
vaihtelee merkittävästi eri kalastusmuotojen 
ja alustyyppien välillä. Arvioidaan, että me-

rialueella tapahtuvassa kalastuksessa, pois 
lukien Suomen aluevesien ulkopuolella ta
pahtuva kalastus, joka jo käyttää verotonta 
polttoainetta, käytettävien polttoaineiden ve
romäärä olisi noin 7 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Vastaavasti sisävesikalastuksen 
käyttämän polttoaineen veroksi arvioidaan 
noin 2 miljoonaa markkaa. 

Kauppa-alusten käyttämä polttoaine on 
yleensä raskasta polttoöljyä ja vain vähäises
sä määrin kevyttä polttoöljyä. V eroja kaup
pa-alusten käyttämistä polttoaineista kanne
taan vuositasolla merellä aluevesirajan sisä
puolella noin 15 miljoonaa markkaa (kalas
tusalukset pois lukien) ja sisävesillä noin 
3 miljoonaa markkaa. 

Hallinnollisten alusten polttoaineena käyte
tään raskasta polttoöljyä, kevyttä polttoöljyä 
sekä vähäisessä määrin moottoribensiiniä. 
Näistä kannettavan veron määrä olisi vajaa 
15 miljoonaa markkaa vuodessa merellä 
aluevesirajan sisäpuolella ja sisävesillä vajaa 
puoli miljoonaa markkaa. 

Yhteensä kaikkien merellä aluevesirajan 
sisäpuolella ja sisävesillä liikkuvien muiden 
kuin huvialusten käyttämään polttoaineeseen 
sisältyvien verojen määrä olisi vuositasolla 
noin 40 miljoonaa markkaa. Vastaavalla 
summalla vähentyisivät nestemäisten poltto
aineiden valmisteverotuotot mukaan luettuna 
huoltovarmuusmaksu. 

Esitys ei suoraan vaikuttaisi kalan hintaan, 
mutta se parantaisi suomalaisen kalastuselin
keinon mahdollisuuksia kilpailla yhteisön 
markkinoilla. 

Muutoksella yhdistetyssä sähkön ja läm
mön tuotantolaitoksessa ei olisi valtionta
loudellisia vaikutuksia. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksen mukaan verottomuus voitaisiin 
toteuttaa vain osittain niin sanotusti suorana 
verottomuutena. Tämä toteutus olisi hallin
nollisesti kevyt. Verottomuutta ei kuitenkaan 
voida valvontaan liittyvistä syistä toteuttaa 
kaikkiin tapauksiin edellä mainitulla tavalla, 
vaan osa tapauksista joudutaan toteuttamaan 
runsaasti työtä vaativana veronpalautusme
nettelynä. On arvioitu, että kalastajista 2/3 
voisi olla suoran toteutustavan piirissä, kun 
taas 1/3 joutuisi hakemaan veronpalautukse
na. Suoran verottomuuden toteuttaminen ja 
palautushakemusten käsitteleminen ja tarkas
taminen vaatisi tullilaitoksen arvion mukaan 
kolmen lisähenkilön työpanosta. Lisäksi 
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4 000 alukselle tapahtuvien polttoainetoimi
tusten valvonta vaatisi lisäresursseja kaksi 
henkilöä. Kaupallisten ja hallinnollisten alus
ten verottomuuden toteuttaminen joko suora
na verottomuutena tai palautuksin vaatisi 
myös kahta lisähenkilöä. 

Esityksen toteuttaminen vaatisi tullilaitok
seen seitsemän lisähenkilöä, jotka pystyisivät 
suorittamaan verottomuuden hallinnoinnin 
sekä toimittamaan normaalit riskianalyysiin 
perustuvat tarkastukset ja valvonnan. Lisä
palkkakustannukset olisivat vuodessa arviol
ta noin runsaat miljoona markkaa. 

3.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei olisi merkittäviä ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä yhteistyössä Tullihallituk
sen kanssa. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

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

lain (1472/1994) 2 §:n 1 momentin 11 kohta ja 9 §:n 4 kohta, sellaisena kuin niistä 9 §:n 
4 kohta on laissa 1259/1996, sekä 

Lisätäiin 2 §:n 1 momenttiin uusi 12 ja 13 kohta sekä lakiin uusi 2 a, 9 aja 10 b § sekä 
10 b §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti: 

2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

11) lämmityksellä mineraaliöljyjen ja hiili
vetyjen käyttöä polttotarkoituksiin; 

12) yksityisellä huvialuksella alusta, jota 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyt
tää sen omistajana, vuokraajana tai sen 
muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin 
kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti 
muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan 
taikka julkisten viranomaisten tarkoituksiin 
tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kulje
tuksiin tai palvelujen suorituksiin; 

13) ammattimaisella kalastuksella toimin
taa, jossa sen harjoittaja saa kalastuksesta 
toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä siten, 
että hänen kalastuksesta saamansa valtionve
rotuksessa verotettavan tulon määrä on vä
hintään 30 prosenttia hänen valtionverotuk
sessa verotettavista kokonaistuloistaan; ka
lastusta harjoittavan tulee olla merkitty am
mattikalastajarekisteriin ja ammattimaiseen 
kalastukseen käytettävän kalastusaluksen tu
lee olla merkitty kalastusalusrekisteriin, siten 

kuin Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspo
litiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(1139/1994) tai sen nojalla säädetään tai 
määrätään. 

2a§ 
Ammattimaiseen kalastukseen käytettävän 

polttoaineen osalta 2 §:n 1 momentin 
13 kohdassa tarkoitettujen rekisteröintimer
kintöjen on oltava voimassa verotonta polt
toainetta hankittaessa ja käytettäessä. 

9 § 
Valmisteverottornia ovat, sen lisäksi mitä 

valmisteverotuslaissa säädetään: 

4) polttoaineet, jotka käytetään alusliiken
teen polttoaineena muuten kuin yksityisellä 
huvialuksella; kalastusalusten polttoaineet 
ovat kuitenkin verottomia siltä osin, kuin 
niitä käytetään 2 §:n 13 kohdassa tarkoitet
tuun ammattimaiseen kalastukseen; sekä 
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9a§ 
Edellä 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettu verot

tomuus toteutetaan palauttamaila hakemuk
sesta alusliikenteen harjoittajalle aluksen sa
nottuun tarkoitukseen käyttämästä polttoai
neesta suoritettu vero. Dieselmoottorilla va
rustetun aluksen käyttämän polttoaineen ve
ron palautus on enintään kevyen polttoöljyn 
veroa vastaava määrä. 

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä 
aluksen kotipaikan piiritullikamarille. Palau
tusta voi hakea kalenterivuoden taikka erik
seen tammi-kesäkuun ja erikseen heinä-jou
lukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Pa
lautusta on haettava viimeistään kuuden kuu
kauden kuluessa edellä mainitun ajanjakson 
päättymisestä. 

Palautusta ei,suoriteta, jos muulle kuinka
lastusalukselle palautettavaksi pyydetty ve
ron määrä on alle 2 000 markkaa. 

Asetuksella voidaan erikseen säätää, että 
jokin alustyyppi, alusryhmä tai tiettyyn käyt
tötarkoitukseen käytettävä alus vm hankkia 
verotonta polttoainetta suoraan valtuutetun 
varastonpitäjän verottomasta varastosta tai 
muulla tavoin järjestettynä. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, veron pa
lauttamisesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä valmisteverotuslaissa (146911994) tai 
sen nojalla veronoikaisusta, jälkiverotukses-

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997 

ta, veronkorotuksesta, kirjanpitovelvollisuu
desta, tietojen tarkastamisesta ja tietojenanto
velvollisuudesta sekä valmisteverosta muu
toinkin säädetään tai määrätään. 

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 

10 b § 
Milloin sähköä tuotetaan yhdistetyssä säh

kön ja lämmön tuotantolaitoksessa, lämmön 
tuotannon polttoaineista suoritetaan vero lain 
liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti si
ten kuin lämpö olisi tuotettu 95 prosentin 
hyötysuhteella. 

Yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotantolai
toksella tarkoitetaan tässä laissa sellaista lai
tosta, joka voi tuottaa sähköä ja lämpöä hyö
tykäyttöön joko samalla kertaa tai kumpaa
kin erikseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 1997. 

Sen estämättä, mitä 9 a §:ssä säädetään, 
vuoden 1997 aikana käytetyn polttoaineen 
vero on haettava yhdellä kertaa, viimeistään 
kuitenkin kesäkuun 1998 loppuun mennessä. 
Tämän lain 9 a §:ää sovelletaan polttoainee
seen, joka on hankittu ja käytetty tämän lain 
voimaantulopäivänä tru sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Arja A lho 
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Liite 

Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänäjoulukuuta 1994 annetun 

lain (147211994) 2 §:n 1 momentin 11 kohta ja 9 §:n 4 kohta, sellaisena kuin niistä 9 §:n 
4 kohta on laissa 125911996, sekä 

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 12 ja 13 kohta sekä lakiin uusi 2 a, 9 aja 10 b § sekä 
10 b §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2§ 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

11) lämmityksellä mineraaliöljyjen ja hii
livetyjen käyttöä polttotarkoituksiin. 

370158 

11) lämmityksellä mineraaliöljyjen ja hiili
vetyjen käyttöä polttotarkoituksiin; 

12) yksityisellä huvialuksella alusta, jota 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyt
tää sen omistajana, vuokraajana tai sen 
muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin 
kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti 
muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan 
taikka julkisten viranomaisten tarkoituksiin 
tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kulje
tuksiin tai palvelujen suorituksiin; 

13) ammattimaisella kolastuksella toimin
taa, jossa sen harjoittaja saa kalastuksesta 
toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä siten, 
että hänen kalastuksesta saamansa valtionve
rotuksessa verotettavan tulon määrä on vä
hintään 30 prosenttia hänen valtionverotuk
sessa verotettavista kokonaistuloistaan; ka
lastusta harjoittavan tulee olla merkitty am
mattikalastajarekisteriin ja ammattimaiseen 
kalastukseen käytettävän kalastusaluksen tu
lee olla merkitty kalastusalusrekisteriin, siten 
kuin Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspo
litiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa 
( 113911994) tai sen nojalla säädetään tai 
määrätään. 

2a§ 
Ammattimaiseen kalastukseen käytettävän 

polttoaineen osalta 2 §:n 1 momentin 
13 kohdassa tarkoitettujen rekisteröintimer
kintöjen on oltava voimassa verotonta polt
toainetta hankittaessa ja käytettäessä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 
Valmisteverottornia ovat, sen lisäksi mitä 

valmisteverotuslaissa säädetään: 

4) tullihallituksen määräämillä ehdoilla 
polttoaineet, jotka luovutetaan Suomen alue
vesien ulkopuolella l?yyntiä harjoittavan ka
lastusaluksen polttoameeksi; sekä 

4) polttoaineet, jotka käytetään alusliiken
teen polttoaineena muuten kuin yksityisellä 
huvialuksella; kalastusalusten polttoaineet 
ovat kuitenkin verottomia siltä osin, kuin 
niitä käytetään 2 §:n 13 kohdassa tarkoitet
tuun ammattimaiseen kalastukseen; sekä 

9a§ 
Edellä 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettu verot

tomuus toteutetaan palauttamaila hakemuk
sesta alusliikenteen harjoittajalle aluksen sa
nottuun tarkoitukseen käyttämästä polttoai
neesta suoritettu vero. Dieselmoottorilla va
rustetun aluksen käyttämän polttoaineen ve
ron palautus on enintään kevyen polttoöljyn 
veroa vastaava määrä 

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä 
aluksen kotipaikan piiritullikamarille. Palau
tusta voi hakea kalenterivuoden taikka erik
seen tammi-kesäkuun ja erikseen heinä-jou
lukuun aikana käytetystä polttoaineesta Pa
lautusta on haettava viimeistään kuuden kuu
kauden kuluessa edellä mainitun ajanjakson 
päättymisestä 

Palautusta ei suoriteta, jos muulle kuin ka
lastusalukselle palautettavaksi pyydetty ve
ron määrä on alle 2 000 markkaa. 

Asetuksella voidaan erikseen säätää, että 
jokin alustyyppi, alusryhmä tai tiettyyn käyt
tötarkoitukseen käytettävä alus voi hankkia 
verotonta polttoainetta suoraan valtuutetun 
varastonpitäjän verottomasta varastosta tai 
muulla tavoin järjestettynä 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, veron pa
lauttamisesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä valmisteverotuslaissa ( 146911994) tai 
sen nojalla veronoikaisusta, jälkiverotukses
ta, veronkorotuksesta, kirjanpitovelvollisuu
desta, tietojen tarkastamisesta ja tietojenanto
velvollisuudesta sekä valmisteverosta muu
toinkin säädetään tai määrätään. 

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 

JOb§ 
Milloin sähköä tuotetaan yhdistetyssä säh-
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Ehdotus 

kön ja lämmön tuotantolaitoksessa, lämmön 
tuotannon polttoaineista suoritetaan vero lain 
liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti si
ten kuin lämpö olisi tuotettu 95 prosentin 
hyötysuhteella 

Y hdistetyllä sähkön ja lämmön tuotantolai
toksella tarkoitetaan tässä laissa sellaista lai
tosta, joka voi tuottaa sähköä ja lämpöä hyö
tykäyttöön joko samalla kertaa tai kumpaa
kin erikseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 1997. 

Sen estämättä, mitä 9 a §:ssä säädetään, 
vuoden 1997 aikana käytetyn polttoaineen 
vero on haettava yhdellä kertaa, viimeistään 
kuitenkin kesäkuun 1998 loppuun mennessä. 
Tämän lain 9 a §:ää sovelletaan polttoainee
seen, joka on hankittu ja käytetty tämän lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 




