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Laki
eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 1 §:n 3
momentti sekä 2, 7 ja 8 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 7 § laissa 968/2012 sekä 8 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto laissa 1129/2010, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tätä lakia ei sovelleta juomapakkauksiin, jos liitteenä olevassa verotaulukossa tarkoitettuja juomia on valmistanut oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien juomapakkausten sisältämä juomamäärä on enintään 50000 litraa. Valmistajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon määrästä on vaadittaessa esitettävä
Verohallinnolle luotettava selvitys.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
2§
Toimivaltainen viranomainen
Toimivaltaisiin viranomaisiin sovelletaan, mitä valmisteverotuslain 4 §:ssä säädetään.
7§
Tuottajarekisteriin hyväksyminen
Sen, joka valmisteverotuslain mukaisesti antamassaan veroilmoituksessa ilmoittaa, että
juomapakkaukset kuuluvat toimivaan palautusjärjestelmään, tulee osoittaa, että Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän tuottajarekisteriin siten kuin jätelain 103 §:ssä säädetään tai että
juomapakkaukset on hyväksytty Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännön mukaiseen
vastaavaan rekisteriin. Ympäristöviranomaisten on ilmoitettava rekisteriin tehtävistä
muutoksista välittömästi Verohallinnolle. Jos tuottajarekisterin tiedot aiheuttavat muutoksia verovelvollisen verotukseen, muutoksia sovelletaan tietojen toimittamista seuraavan
kalenterikuukauden verotuksessa.
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8§
Viranomaisten tietojenvaihto
Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus saada tässä laissa tarkoitettua verotusta ja sen
valvontaa varten tarpeellisia tietoja ympäristöviranomaiselta, jolle on ympäristölainsäädännössä säädetty tai määrätty juomapakkauksiin tai niiden palautusjärjestelmiin liittyvä
valvontatehtävä.
Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa säädetään salassapitovelvollisuudesta, toimivaltainen viranomainen voi antaa tässä laissa tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja 1 momentissa tarkoitetulle ympäristöviranomaiselle.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö
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