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Laki  

virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttami-
sesta 

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan virvoitusjuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1474/1994) liit-

teenä oleva virvoitusjuomaverotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 240/1998, seuraavasti: 
 

VIRVOITUSJUOMAVEROTAULUKKO 

 
Tullitariffin 
nimike  

Tuote  Tuoteryhmä  Veron 
määrä  

2009  Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättö-
mät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu 
"grape must") ja kasvismehut, myös lisättyä so-
keria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alko-
holipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)  

1  0,27 mk/l  

2106:sta  Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:  
— alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 ti-
lavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, 
jotka soveltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien 
valmistukseen:  
— — kiinteässä muodossa olevat juoma-ai-
nekset  
— — muut  

2  
3  

2,00 mk/kg 
0,27 mk/l  

2201:stä  Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäis-
vesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria ja 
muuta makeutusainetta sisältämätön ja mausta-
maton; jää ja lumi:  
— keinotekoinen kivennäisvesi, hiilihapoton ja 
hiilihapotettu, ei kuitenkaan luonnon kivennäis-
vesi eikä muu luonnosta sellaisenaan saatava ve-
si, joihin on lisätty ainoastaan hiilidioksidia  

4  0,27 mk/l  

2202:sta  Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, 
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl-
tävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juo-
mat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai 
kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 ti-
lavuusprosenttia)  
 

5  
6  

0,27 mk/l  
0,27 mk/l  
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— nimikkeiden 0401—0404 tuotteisiin perustu-
mattomat tuotteet:  
— — hiilihappoa sisältävät  
— — muut  

2204:stä  Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös vä-
kevöity viini; rypäleen puristemehu (grape 
must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: 
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)  
— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia  

7  0,27 mk/l  

2206:sta  Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. 
siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla 
valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymi-
sen avulla valmistettujen juomien ja alkoholit-
tomien juomien sekoitukset, muualle kuulumat-
tomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosent-
tia)  
— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien 
juomien sekoitukset  

8  0,27 mk/l  

2208:sta  Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoho-
lipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; 
väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoho-
lipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tila-
vuusprosenttia)  
— juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tila-
vuusprosenttia:  
— — hiilihapotetut  
— — muut  

9  
10  

0,27 mk/l  
0,27 mk/l  

3302:sta  Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai 
useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seok-
set (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään 
raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajui-
siin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käy-
tetään juomien valmistukseen:  
— jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateol-
lisuudessa:  
— — jollaisia käytetään juomateollisuudessa, 
alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  

11  0,27 mk/l  
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3824:stä  Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja –sydä-
miä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai 
siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos 
ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle 
kuulumattomat; kemian- tai siihen liittyvän teol-
lisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat:  
— juomien valmistukseen soveltuvat kivennäis-
suolaliuokset  

12  0,27 mk/l  

————— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.  

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000 

 
Tasavallan Presidentti 

 
TARJA HALONEN 

 
 

 
 

Ministeri Suvi-Anne Siimes 


