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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkoholi- ja alkoholi
juomaverosta annetun lain ja valmisteverotuslain 18 §:n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alko
holi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia 
siten, että viinien ja välituotteiden valmiste
veroa alennettaisiin keskimäärin 17 prosen
tilla. Samalla viinin määritelmää laajennet
taisiin eräiden tuotteiden osalta Euroopan 
yhteisöjen lainsäädäntöä vastaavaksi. Lisäksi 
valmisteverotuslakia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että toisesta Euroopan unionin 

jäsenmaasta Suomeen saapuvan matkustajan 
mukanaan verottomasti tuomien alkoholijuo
mien määrällisiä rajoituksia väljennettäisiin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 1998 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja lainsäädäntö 

1.1. Yleistä 

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteve
rotuksesta säädetään alkoholi- ja alkoholijuo
maverosta annetussa laissa (1471/1994). La
ki uudistettiin kokonaisuudessaan Euroopan 
yhteisöjen lainsäädännön mukaiseksi Suo
men tullessa Euroopan unionin (EU) jäse
neksi vuoden 1995 alussa, josta lähtien 
myös eri alkoholijuomien verot ovat säily
neet muuttumattomina. Matkustajien verotto
mia alkoholijuomatuomisia koskevista enim
mäismääristä säädetään valmisteverotuslain 
(146911994) 18 ja 19 §:ssä. 

Suomessa alkoholilainsäädännön ja alko
holipolitiikan perustavoitteena on alkoholista 
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Alkoho
lipolitiikan toissijainen tavoite on verotulo
jen kerääminen valtiolle. Alkoholipolitiikan 
keskeinen keino perustavoitteen saavuttami
seksi on alkoholin saatavuuden rajoittami
nen. Tätä perustavoitetta tukevat korkea al
koholijuomien verotus ja sen seurauksena 
korkea hintataso. Ruotsin ohella alkoholijuo-
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mien verot ovat Suomessa selvästi ED-mai
den korkeimmat. 

EU:n sisämarkkinoiden perusperiaatteen 
mukaisesti kansalaisilla on oikeus kuljettaa 
omaan käyttöönsä hankkimiaan tavaroita 
kaikkialla yhteisössä joutumatta maksamaan 
niistä tuontimaassa uusia veroja. Pääsääntöi
sesti verot maksetaan tavaran ostomaassa ja 
sen verotason mukaisesti. Alkoholijuomien 
ja tupakkatuotteiden osalta valmisteveron 
alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestel
mästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, 
liikkumisesta ja valvonnasta annetun neuvos
ton direktiivin 92112/ETY, jäljempänäjäJjes
telmädirektiivi, 9 artiklassa säädetään enim
mäismäärät, jotka matkustaja voi tuoda mu
kanaan omaan käyttöönsä toisesta jäsenval
tiosta joutumatta maksamaan veroja uudel
leen tuontimaassa. Nämä määrät ovat 10 
litraa väkeviä alkoholijuomia, 20 litraa väli
tuotteita, 90 litraa viiniä ja 110 litraa olutta. 
Määrät voidaan ylittää, jos matkustaja osoit
taa, että tuotteet tulevat hänen henkilökohtai
seen käyttöönsä. Muussa tapauksessa tuonti 
katsotaan kaupalliseksi ja tuotteet verotetaan 
tuontimaassa. 
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Liittyessään EU:n jäseneksi ~uomi neuvot
teli liittymissopimukseensa (lute XV, kohta 
IX verotus) erityisen poikkeuksen toisesta 
jäsenvaltiosta Suomeen saapuvan matkusta
jan alkoholijuo~~a ja -~~I?~kkat~?tt.~ita .~?~
keviin verottomun maanm. N ama maarat 
ovat alkoholijuomien osalta yksi litra väke
viä alkoholijuomia tai kolme litraa välituot
teita, viisi litraa viiniä ja 15 litraa olutta. Ve
rottomia tuomisia koskevista enimmäismää
ristä matkustajalle, joka tulee toisesta jäsen
valtiosta, säädetään valmisteverotuslain 
18 §:ssä. Suomen kuten myös Ruotsin ja 
Tanskan saamien vastaavanlaisten poikkeus
ten voimassaolo päättyi eräiden tahojen, ku
ten esimerkiksi komission mielestä, 31 päi
vänä joulukuuta 1996. Poikkeusta kuitenkin 
jatkettii~ k~nkin ~.ol_men .. m.aan osal~a muu!
tamalla JärJestelmadlfektnvm 2~ artlk~aa di:. 
rektiivillä 96/99/EY. Perusteluma oh, etta 
rajoitusten _väli~ön poist~~inen o~isi ~~eutt~
nut sanotmlle Jäsenvaltlmlle hmtalllSla vm
kutuksia kaupan alalla, vääristäen kilpailua, 
sekä sosiaali- ja terveyspoliittisista että fis
kaalisista syistä. Direktiivin muutos ei tuol
loin aiheuttanut Suomessa välittömiä lainsää
dännöllisiä muutoksia. 

Viimeksi mainitun direktiivin mukaan 
muiden jäsenvaltioiden käytännöstä poikkea
vat rajoitukset on kuitenkin poistettava ko
konaan 31 päivään joulukuuta 2003 mennes
sä. Sitä ennen sanottujen jäsenvaltioiden on 
asteittain väljennettävä rajoituksia, joskin 
väljentämisaikataulu on kokonaan jäsenvalti
on omassa harkinnassa. Kuitenkin viimeis
tään 30 päivänä kesäkuuta 2000 rajoitust~n 
asteittaisen väljentämisen tilanne on tarkis
tettava. 

Suomessa tilastoimaton alkoholijuomien 
kulutus on viime vuosina lisääntynyt kaikis
sa alkoholijuomien ryhmissä. Tällaista ti~~s
toimatonta laillista kulutusta on matkustaJien 
mukanaan tuomien alkoholijuomien tuonti 
sekä viinien osalta myös kotivalmistus. ~at
kustajat ovat tuoneet viiniä mukanaan arvwl
ta noin 7 miljoonaa litraa, ja viiniä on val
mistettu kotona arviolta noin 14 miljoonaa 
litraa vuonna 1995. Tämä on noin 40 pro
senttia viinin kokonaiskulutuksesta. Vastaa
vasti välituotteiden tilastoimattoman kulu
tuksen arvioidaan olevan noin 30 prosentin 
luokkaa. 

Alkoholi- ja alkoholiverosta annetun lain 
3 § :n 3 kohdan mukaan viinillä tarkoitetaan 
käymisteitse valmistettua tullitariffin nimik
keeseen 2204, 2205 tai 2206 kuuluvaa juo-

maa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tila
vuusprosenttia ja joka ei sisällä lisättyä etyy
lialkoholia. Saman pykälän 4 kohdan mu
kaan välituotteella puolestaan tarkoitetaan 
tullitariffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 
2206 kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoi
suus on yli 1,2 mutta enintään 22 tilavuus
prosenttia ja joka ei ole olutta eikä viiniä. 

Viinien ja välituotteiden verot ovat seuraa
vat: 

Tuote Alkoholipitoisuus Vero markkaa/ 
tilavuusprosentteina litra valmista 

tuotetta 

viini yli 1,2 mutta enintään 2,8 0,27 
viini yli 2,8 mutta enintään 5,5 8,0 
viini yli 5,5 mutta enintään 8,0 13,0 
viini yli 8,0 17,0 
välituote yli 1,2 mutta enintään 15 30,0 
välituote yli 15 mutta enintään 22 50,0 

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteve
rojen määrien lähentämisestä annetun neu
voston direktiivin 92/84/ETY 4 artiklan mu
kaan välituotteiden valmisteveron vähim
mäismäärä on vahvistettava 45 ecuksi hehto
litralta tuotetta. Direktiivin 5 artiklan mu
kaan viinin valmisteveron vähimmäismäärä 
on vahvistettava 0 ecuksi hehtolitralta tuotet
ta. Jos jäsenvaltio säätää viinille _veron,_. v~
ron määrää voidaan alentaa sellaisen vnmn 
osalta, joka sisältää enintään 8,5 tilavuuspro
senttia alkoholia. Lisäksi alkoholin ja alko
holijuomien valmisteverojen rakenteiden yh
denmukaistamisesta annetun neuvoston di
rektiivin 92/83/ETY, rakennedirektiivi, 18 
artiklan mukaan jäsenvaltio voi soveltaa 
alennettua verotasoa välituotteeseen, jonka 
alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuus
prosenttia. Alennetun valmisteveron määrä 
ei saa kuitenkaan olla enempää kuin 40 pro
senttia tavanomaista kansallista valmisteve
ron määrää alhaisempi. 

1.2. Eräät enintään 5,5 tilavuusprosenttia 
alkoholia sisältävät viinit 

Nykyisin sellaisia käymisteitse valmistettu
ja viinejä, joiden alkoholipitoisuus _on yli 1,2 
mutta enintään 5,5 tilavuusprosenttm, verote
taan kuten välituotteita, jos niihin on lisätty 
alkoholia. Tällöin sanotuntaisen tuotteen ve
ro on 30 markkaa litralta. Vastaavan ilman 
vähäistä alkoholilisäystä olevan tuotteen ve
ro on vain 0,27 markkaa litralta, jos tuotteen 
alkoholipitoisuus on enintään 2,8 tilavuus
prosenttia, ja 8 markkaa litralta, jos alkoholi-
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pitoisuus on enintään 5,5 tilavuusprosenttia. 
Käytännössä tähän mennessä tällaisia tuottei
ta ei ole ollut markkinoilla merkittäviä mää
riä. 

Rakennedirektiivin 12 artiklan 1 kohdan 
mukaan sanotussa direktiivissä tarkoitetaan 
"muilla kuohurnattornilla" käyrnisteitse val
rnistetuilla juornilla kaikkia muita kuin 8 
artiklassa tarkoitettuja tullinirnikkeeseen 
2204 ja 2205 kuuluvia tuotteita (rypälepoh
jaiset viinit) sekä kaikkia tullinirnikkeeseen 
2206 kuuluvia tuotteita, lukuun ottamatta 2 
kohdassa rnääriteltyjä muita kuohuvia käy
rnisteitse valmistettuja juomia ja olutta, joi
den todellinen alkoholipitoisuus on suurempi 
kuin 1 ,2 tilavuusprosenttia mutta enintään 10 
tilavuusprosenttia tai - niissä tapauksissa, 
joissa tuotteissa ei ole lisättyä alkoholia
joiden todellinen alkoholipitoisuus on suu
rempi kuin 10 tilavuusprosenttia mutta enin
tään 15 tilavuusprosenttia. Saman direktiivin 
17 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin kohdella verotuksessa väli
tuotteina kaikkia 12 artiklan 1 kohdassa tar
koitettuja kuohurnattornia käyrnistietä val
mistettuja juomia, joiden todellinen alkoholi
pitoisuus on suurempi kuin 5,5 tilavuus
prosenttia eikä alkoholi ole kokonaan käymi
sestä peräisin. 

2. Esityksen tavoitteet ja ehdotetut 
muutokset 

2.1. Tavoitteet 

Koska matkustajan oikeuksia verottorniin 
alkoholijuornatuornisiin joudutaan tulevai
suudessa väljentärnään nykyisestä, on tarkoi
tuksenmukaista, että samanaikaisesti alkoho
lijuomaveroa alennetaan. Muutoin verotto
mien tuornisten osuus alkoholin kokonais
kulutuksesta saattaisi nousta kohtuuttomaksi 
kotimaiseen myyntiin nähden, millä saattaisi 
olla merkittäviä valtiontaloudellisia ja elin
keinopoliittisia vaikutuksia. Kuluvan vuoden 
loppuun mennessä valmistuu tutkimus erilai
sista strategiamalleista siitä, miten Suomen 
saarnat alkoholijuomien rnatkustajatuornisia 
koskevat rajoitukset asteittain poistetaan 
vuoteen 2004 mennessä ja minkälaisia vero
tuksellisia vaikutuksia sanotuilla muutoksilla 
on. Tämä esitys, jossa väljennetään rnatkus
tajatuornisten määrällisiä rajoituksia ja alen
netaan viinien ja välituotteiden veroa, on en
simmäinen vaihe tässä sopeuttarnisprosessis
sa. 

Viinien ja välituotteiden veronalennus ei 
ole erityisen merkittävä valtion verotulojen 
kannalta, koska sanotut tuotteet eivät ole 
samalla tavalla suuria volyymituotteita kuten 
esimerkiksi olut tai väkevät alkoholijuornat, 
joissa pienikin veronalennus aiheuttaisi suu
ria verotulojen menetyksiä. Tämä on erityi
sen merkittävä seikka nykyisessä valtionta
loudellisessa tilanteessa. 

Esityksellä pyritään myös tilastoirnattornan 
viinin ja välituotteiden kulutuksen vähentä
miseen. 

2.2. Ehdotetut muutokset 

Esityksessä ehdotetaan, että viinien ja väli
tuotteiden valrnisteveroa alennetaan. Viinien, 
joiden alkoholipitoisuus on yli 5,5 mutta 
enintään 8,0 tilavuusprosenttia, veroa ehdo
tetaan aleunettavaksi nykyisestä 13 markasta 
11 markkaan litralta. Yli 8,0 tilavuusprosent
tia alkoholia sisältävien viinien veroa ehdo
tetaan aleunettavaksi 17 markasta 14 rnark
kaan litralta. Niin ikään välituotteiden veroa 
ehdotetaan aleunettavaksi 30 markasta 25,5 
markkaan litralta, jos tuotteen alkoholipitoi
suus on yli 2,8 mutta enintään 15 tilavuus
prosenttia, ja 50 markasta 42 markkaan lit
ralta, jos alkoholipitoisuus on yli 15 mutta 
enintään 22 tilavuusprosenttia. 

Enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia 
sisältävien viinien veroa ei ehdoteta alennet
tavaksi, koska suuri osa näistä tuotteista eli 
pääosin kaikki enintään 4,7 tilavuusprosent
tia alkoholia sisältävät juomat myydään elin
tarvikernyyrnälöissä, joista ne ovat helposti 
myös nuorison saatavilla. Toisaalta sanotun
laisten viinien vero on yhdenmukainen vas
taavan alkoholipitoisuuden sisältävän oluen 
veron kanssa, eikä tätä vastaavuutta ole tar
koituksenmukaista poistaa. 

Samalla kuitenkin ehdotetaan, että viinien 
määritelmää laajennettaisiin siten, että se 
kattaisi myös sellaiset käyrnisteitse valmiste
tut miedot juomat, joiden alkoholipitoisuus 
on yli 1,2 mutta enintään 5,5 tilavuus
prosenttia siinäkin tapauksessa, että ne sisäl
tävät lisättyä alkoholia. Tämä muutosesitys 
perustuu kokonaan yhteisölainsäädäntöön ja 
selkiinnyttää käytännön tilannetta. Samalla 
muutos heijastuu myös matkustajien alkoho
lijuomien tuornisoikeuksiin siten, että esityk
sen mukainen viini katsottaisiin tuornisissa 
myös viiniksi eikä välituotteeksi. Rakenne
direktiivissä olevaa mahdollisuutta pitää vii
ninä myös sellaisia käyrnisteitse valmistettu-
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ja, lisättyä alkoholia sisältäviä viinejä, joiden 
alkoholipitoisuus on yli 5,5 mutta enintään 
10 tilavuusprosenttia, ei ole alkoholipoliitti
sesti perusteltu, minkä vuoksi sanotunlaisia 
tuotteita verotettaisiin edelleen välituotteina. 

Lisäksi verotaulukon tekstiä selkiinnyte
tään etyylialkoholin osalta jakamalla tuote
ryhmästä 43 erikseen oma ryhmänsä 44. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että toisesta 
EU-jäsenvaltiosta saapuva matkustaja voi 
tuoda maahan verotta mukanaan samanaikai
sesti yhden litran väkevää alkoholijuomaa ja 
kolme litraa välituotteita, jollaisiksi tässä 
katsotaan tislatut, väkevät alkoholijuomat ja 
aperitiivit, jotka ovat viini- tai alkoholipoh
jaisia ja joiden alkoholipitoisuus on enintään 
22 tilavuusprosenttia, sekä kuohuvat ja vä
kevät viinit. Nykyisin sanotut määrät ovat 
vaihtoehtoisia. Esityksellä ei kuitenkaan 
muuteta kolmansista maista saapuvien mat
kustajien tuomisia koskevia säännöksiä, joi
den mukaan edellä mainitut alkoholijuomat 
ovat edelleen vaihtoehtoisia yhteisölainsää
dännön mukaan. 

3. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetut veronalennukset alentaisivat esi
tyksessä tarkoitettujen viinien ja välituottei
den veroa keskimäärin 17 prosentilla seuraa
vasti: 

Tuote 

viini 
viini 
välituote 
välituote 

Alkoholipitoisuus Alennus Alennus-
tilavuusprosentteina markkaa! prosentti 

litra 

yli 5,5 mutta enintään 8,0 2,00 15,4 
yli 8,0 3,00 17,6 
yli 1,2 mutta enintään 15 4,50 15,0 
yli 15 mutta enintään 22 8,00 16,0 

V eron vaikutus tuotteiden hintaan olisi 
noin kolme markkaa litralta. Halvimpien 
viinien hinta alenisi arviolta noin 10 prosent
tia. Kalliimpien viinien hinnassa tämän suu
ruinen hinnanalennus olisi suhteellisesti pie
nempi. Koska myynti painottuu halvempiin 
viineihin, ehdotettujen muutosten voidaan 
katsoa edustavan keskimäärin noin 10 pro
sentin hinnanalennusta. Muutoksen johdosta 
useiden puna- ja valkoviinien vähittäismyyn
tihinta jäisi alle 30 markkaan pullolta. Hal
vimpien välituotteiden hinnanalennus olisi 
suhteellisesti samaa luokkaa kuin halvimpien 
viinien hinnanalennus. Välituotteiden ras
kaammasta verotuksesta johtuu, että markka
määräinen pudotus olisi niillä suurempi kuin 
viineillä. 

Karkeasti on voitu arvioida, että vnmen 
hintajousta olisi noin 1 ,2. Tällöin noin 10 
prosentin hinnanalennus lisäisi viinien kulu
tusta noin 12 prosenttia. Välituotteiden kulu
tuksesta noin 30 prosenttia sijoittuu verotau
lukon tuoteryhmään 31, jossa tuotteen alko
holipitoisuus on yli 15 mutta enintään 22 
tilavuusprosenttia. Verotuksen pysyessä en
nallaan viinin ja välituotteiden yhteenlasket
tu kulutus jäisi noin 40 miljoonaan litraan 
vuositasolla. V eronalennus lisäisi kulutusta 
noin 44 miljoonaan litraan. 

Valmisteverotuotto viinien ja välituotteiden 
osalta olisi esityksen mukaisena runsaat 720 
miljoonaa markkaa. Tuotto olisi arviolta 
noin 60 miljoonaa markkaa nykyistä alempi. 
Jos hintajousta olisi pienempi kuin yllä on 
arvioitu, verotuottojen menetykset olisivat 
vastaavasti hieman suuremmat, arviolta noin 
80 miljoonaa markkaa. Ottaen huomioon 
myös arvonlisäveron vähenemisen, verojen 
tuotto pienenisi vajaalla 100 miljoonalla 
markalla. Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa 
arvioidaan kertyvän valtiolle kaikkiaan 7,1 
miljardia markkaa vuonna 1998. 

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
kotitalouksiin. 

Välituotteiden veron alennus saattaisi el
vyttää jonkin verran kotimaista tuotantoa. 
Niin ikään esitys saattaisi siirtää nyt tilastoi
matonta kulutusta kotimaiseksi myynniksi. 

Viinin määrittelyn muuttaminen esityksen 
mukaan ei aiheuttane muutoksia verotuloi
hin. On kuitenkin odotettavaa, että esityksen 
toteuduttua ehdotetuna tavalla myyntiin tulee 
yhä lisääntyvässä määrin sellaisia enintään 
5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä 
viinejä, joihin on lisätty etyylialkoholia, var
sinkin kun se valmistusteknisesti on tuotta
jalle taloudellista. Tällaisten tuotteiden kulu
tus tulee siten kasvamaan. 

Matkustajatuomisia koskeva muutos ei 
aiheuttaisi merkittäviä muutoksia valtion 
talouteen, joskin muutos saattaa lisätä jonkin 
verran toisesta EU-jäsenvaltiosta saapuvien 
matkustajien mukanaan tuomien välituottei
den määrää. Muutoksella ei olisi vaikutuksia 
kolmannen maan matkustajatuomisia koske
viin määriin eikä tax-free -myyntiä koske
viin säännöksiin. 

Esityksellä ei ole organisaatio- eikä henki
löstövaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-



HE 105/1997 vp 5 

rainministeriössä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

1. 

6. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1998. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1471/1994) 3 §:n 3 kohta sekä lain liitteenä oleva verotaulukko seuraavasti: 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

3) viinillä käymisteitse valmistettua tullita
riffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 
kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on 
yli 1,2 tilavuusprosenttia ja joka ei sisällä li
sättyä etyylialkoholia; viininä pidetään lisäk-

si sellaista käymisteitse valmistettua edellä 
mainittuihin nimikkeisiin kuuluvaa juomaa, 
jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuus
prosenttia mutta enintään 5,5 tilavuus
prosenttia ja joka sisältää lisättyä etyylialko
holia; 
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Liite 

VEROTAULUKKO 

Etyylialkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina 

Tuote- V eron määrä 
ryhmä 

Olut 

yli 0,5 mutta enintään 2,8 
yli 2,8 

Viinit 

yli 1,2 mutta enintään 2,8 
yli 2,8 mutta enintään 5,5 
yli 5,5 mutta enintään 8,0 
yli 8,0 

Välituotteet 

yli 1,2 mutta enintään 15 
yli 15 mutta enintään 22 

Etyylialkoholi 

tullitariffin nimikkeeseen 2208 
kuuluvat tuotteet: 

11. 
12. 

21. 
22. 
23. 
24. 

31. 
32. 

- yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 
-yli 2,8 mutta enintään 10 42. 
-yli 10 43. 
muut 44. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
1, 70 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 

0,27 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
8,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
11,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
14,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 

25,5 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
42,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
2,65 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
3,0 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
3,0 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 

kuuta 199 . 
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2. 
Laki 

valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (146911994) 18 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 90011995, seuraavasti: 

18 § 
Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen saapuva 

yksityishenkilö saa tuoda verotta mukanaan 
omaa käyttöään varten tupakkatuotteita ja 
alkoholijuomia enintään seuraavat määrät: 

tupakkatuotteita: 
- 300 kappaletta savukkeita tai 150 kap

paletta pikkusikareita (yksittäispaino enin
tään 3 grammaa) tai 75 kappaletta sikareita 
tai 400 grammaa piippu- ja savuketupakkaa; 

alkoholijuomia: 
- 1 litra tislattuja, väkeviä alkoholijuo

mia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 tila
vuusprosenttia 

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1997 

- 3 litraa tislattuja, väkeviä alkoholijuo
mia ja aperitiivejä, jotka ovat viini- tai alko
holipohjaisia ja joiden alkoholipitoisuus on 
enintään 22 tilavuusprosenttia, tai kuohuvii
nejä tai väkevöityjä viinejä 

- 5 litraa hiilihapottomia viinejä 
- 15 litraa olutta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199 0 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri A lja A Iho 



8 HE 105/1997 vp 

Liite 

1. 
Laki 

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(147111994) 3 §:n 3 kohta sekä lain liitteenä oleva verotaulukko seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

3) viinillä käymisteitse valmistettua tullita
riffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 
kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on 
yli 1,2 tilavuusprosenttia ja joka ei sisällä 
lisättyä etyylialkoholia; 

3) viinillä käymisteitse valmistettua tullita
riffin nimikkeeseen 2204, 2205 tai 2206 
kuuluvaa juomaa, jonka alkoholipitoisuus on 
yli 1,2 tilavuusprosenttia ja joka ei sisällä 
lisättyä etyylialkoholia; viininä pidetään li
säksi sellaista käymisteitse valmistettua edel
lä mainittuihin nimikkeisiin kuuluvaa juo
maa, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 tila
vuusprosenttia mutta enintään 5,5 tilavuus
prosenttia ja joka sisältää lisättyä etyylialko
holia; 



Voimassa oleva laki 

Etyylialkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina 

Olut 

yli 0,5 mutta enintään 2,8 
yli 2,8 

Viinit 

yli 1,2 mutta enintään 2,8 
yli 2,8 mutta enintään 5,5 
yli 5,5 mutta enintään 8,0 
yli 8,0 

Välituotteet 

yli 1,2 mutta enintään 15 
yli 15 mutta enintään 22 

Etyylialkoholi 

tullitariffin nimikkeestä 2208: 

HE 105/1997 vp 

Liite 

VEROTAULUKKO 

Tuote- V eron määrä 
ryhmä 

11. 
12. 

21. 
22. 
23. 
24. 

31. 
32. 

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 

- yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 
- yli 2,8 mutta enintään 10 42. 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
2,65 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
3,0 markkaa senttilitralta etyylialkoholia muut: yli 1,2 43. 

370240 

9 
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Ehdotus 
Liite 

VEROTAULUKKO 

Etyylialkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina 

Tuote- V eron määrä 
ryhmä 

Olut 

yli 0,5 mutta enintään 2,8 
yli 2,8 

Viinit 

yli 1,2 mutta enintään 2,8 
yli 2,8 mutta enintään 5,5 
yli 5,5 mutta enintään 8,0 
yli 8,0 

V iilituotteet 

yli 1,2 mutta enintään 15 
yli 15 mutta enintään 22 

Etyylialkoholi 

tullitariffin nimikkeeseen 2208 
kuuluvat tuotteet: 

11. 
12. 

21. 
22. 
23. 
24. 

31. 
32. 

-yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 
- yli 2,8 mutta enintään 10 42. 
-yli JO 43. 
muut 44. 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
1,70 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 

0,27 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
8,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
11,0 markkaa litraltavalmista alkoholijuomaa 
14,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 

25,5 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 
42,0 markkaa litralta valmista alkoholijuomaa 

0,10 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
2,65 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
3,0 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 
3,0 markkaa senttilitralta etyylialkoholia 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 
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2. 
Laki 

valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (146911994) 18 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 900/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 
Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen saapuva 

yksityishenkilö saa tuoda verotta mukanaan 
omaa käyttöään varten tupakkatuotteita ja 
alkoholijuomia enintään seuraavat määrät: 

tupakkatu otteita: 
- 300 kappaletta savukkeita tai 150 kap

paletta pikkusikareita (yksittäispaino enin
tään 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, väkeviä alkoholijuomia ja aperitii
vejä, jotka ovat viini- tai alkoholipohjaisia ja 
joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 ti
lavuusprosenttia, kuohuviinejä, väkevöityjä 
viinejä 

- 5 litraa hiilihapottomia viinejä 
- 15 litraa olutta. 

Ehdotus 

18 § 
Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen saapuva 

yksityishenkilö saa tuoda verotta mukanaan 
omaa käyttöään varten tupakkatuotteita ja 
alkoholijuomia enintään seuraavat määrät: 

tupakkatuotteita: 
- 300 kappaletta savukkeita tai 150 kap

paletta pikkusikareita (yksittäispaino enin
tään 3 grammaa) tai 75 kappaletta sikareita 
tai 400 grammaa piippu- ja savuketupakkaa; 

alkoholijuomia: 
- 1 litra tislattuja, väkeviä alkoholijuo

mia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 tila
vuusprosenttia 

- 3 litraa tislattuja, väkeviä alkoholijuo
mia ja aperitiivejä, jotka ovat viini- tai alko
holipohjaisia ja joiden alkoholipitoisuus on 
enintään 22 tilavuusprosenttia, tai kuohuvii
nejä tai väkevöityjä viinejä 

- 5 litraa hiilihapottomia viinejä 
- 15 litraa olutta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 




