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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jääte-
lön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ma-
keisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmis-
teverosta annettua lakia. Virvoitusjuomien 
valmistevero porrastettaisiin kahteen tasoon. 
Virvoitusjuomien, jotka sisältäisivät yli 
0,5 prosenttia sokeria, valmistevero korotet-
taisiin 22 senttiin litralta valmista juomaa. 
Muiden virvoitusjuomien valmistevero säi-
lyisi nykyisellään 11 sentissä litralta. Sokeria 
sisältävien juomajauheiden vero korotettai-
siin 95 sentistä 140 senttiin kilogrammalta. 

Lisäksi ravintolisät, erittäin niukkaenergiset, 
painonhallintaan tarkoitetut erityisruokava-
liovalmisteet ja lääkevalmisteet rajattaisiin 
verotuksen ulkopuolelle sekä tarkennettaisiin 
juomien valmistukseen käytettävien jauhei-
den ja tiivisteiden verotusta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2014. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö 

Virvoitusjuomista on Suomessa kannettu 
veroa vuodesta 1940 lähtien. Euroopan unio-
niin liittymisen yhteydessä vuonna 1995 ma-
keisten ja virvoitusjuomien valmisteverotusta 
koskevat säännökset yhdistettiin makeis- ja 
virvoitusjuomaverosta annettuun lakiin 
(1474/1994). Makeisveron lakkauttamisen 
yhteydessä virvoitusjuomien veroa koskevat 
säännökset jäivät voimaan ja lain nimi muu-
tettiin lailla 1092/1998 laiksi virvoitus-
juomaverosta. Vuonna 2002 veron määrä 
muutettiin euroiksi ja pyöristettiin alaspäin 
4,5 senttiin litralta. 

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laki ma-
keisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmis-
teverosta (1127/2010), jäljempänä makeisve-
rolaki. Makeisverolakiin liitettiin virvoitus-
juomaveroa koskevat säännökset. Makeisve-
rolain nojalla valmisteveroa kannetaan laa-
jasti virvoitusjuomista, joiksi katsotaan limo-
nadit, kivennäisvedet, sellaisenaan nautitta-
vat mehut, mehujen valmistamiseen käytet-
tävät tiivisteet, kiinteät juoma-ainekset ja 
vain vähän alkoholia sisältävät juomat. Ve-
ronalaiset tuotteet määritellään verotaulukos-
sa tuoteryhmittäin viittaamalla asianomaisiin 
tullitariffinimikkeisiin, joilla tarkoitetaan 
EU:n tullitariffissa mainittuja yhdistetyn ni-
mikkeistön nimikkeitä. Samassa yhteydessä 
virvoitusjuomien veroa korotettiin 4,5 sentis-
tä 7,5 senttiin litralta ja veropohjaa laajennet-
tiin luonnon kivennäisvesiin ja eräisiin mai-
toa sisältäviin juomiin. Vero määräytyy val-
miin juomamäärän perusteella, joten laimen-
nettavista juomista, kuten mehutiivisteistä, 
määrätään vero laimennussuhteen perusteel-
la. Veronalaisten tuotteiden nimikkeet ja ve-
ron määrät ilmenevät lain liitteen verotaulu-
kosta 2. 

Vuoden 2012 alusta virvoitusjuomien val-
mistevero korotettiin 11 senttiin litralta ja 
95 senttiin kilogrammalta kiinteässä muodos-
sa olevilta juoma-aineksilta lailla 1318/2011. 

Alkoholia sisältävistä juomista kannetaan 
valmisteveroa alkoholi- ja alkoholijuomave-

rosta annetun lain (1471/1994), jäljempänä 
alkoholiverolaki, mukaan. Alkoholiverolain 
piiriin kuuluvat juomat, joiden alkoholipitoi-
suus on yli 1,2 tilavuusprosenttia sekä lisäksi 
olut, jonka alkoholipitoisuus on yli 0,5 tila-
vuusprosenttia. Juomista, joiden alkoholipi-
toisuus on alle 1,2 tilavuusprosenttia tai olu-
en osalta alle 0,5 tilavuusprosenttia kanne-
taan valmisteveroa makeisverolain nojalla. 

Makeisverolain mukaan verottomia ovat 
esimerkiksi virvoitusjuomat, jotka käytetään 
raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teolli-
sessa tuotannossa tai lääkelaissa (395/1987) 
tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen sekä 
kliiniset ravintovalmisteet, äidinmaidonkor-
vikkeet, lastenruoat ja laihdutusvalmisteet. 

Makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia kos-
kevista menettelyistä, verotuksen toimittami-
sesta, verovelvollisuudesta, verovapauksista 
ja verovalvonnasta säädetään valmistevero-
tuslaissa (182/2010). 
 
1.2 Käytäntö 

Kulutus sekä hintakehitys 

Virvoitusjuomaveron alaisia tuotteita vero-
tettiin vuonna 2012 noin 820 miljoonaa lit-
raa. Limonadien osuus virvoitusjuomien ko-
timaan myynnistä on hieman alle puolet ja 
noin kolmannes limonadeista on keinotekoi-
sesti makeutettuja tuotteita. Mehujen osuus 
kaikkien virvoitusjuomien myynnistä on 
hieman yli kolmannes sekä kivennäisvesien 
ja muiden vesien osuus noin kuudesosa. 

Vuonna 2012 valmisteveronalaisten juomi-
en kulutus väheni noin viisi prosenttia. Ve-
ronkorotuksen vaikutuksia kulutuksen muu-
tokseen on kuitenkin vaikea arvioida. Virvoi-
tusjuomaveron osuus tuotteiden hinnasta on 
veronkorotuksista huolimatta edelleen pieni 
ja siten myös veronkorotuksen vaikutuksen 
tuotteiden hintaan arvioitiin jäävän pieneksi 
keskimäärin hieman alle 2,5 prosenttiin. Li-
monadien hinnat nousivat vuonna 2012 kui-
tenkin runsas seitsemän prosenttia ja kiven-
näis- ja lähdevesien hinnat hieman alle yh-
deksän prosenttia. Näin ollen virvoitusjuomi-
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en hintakehitykseen vaikuttavat merkittävästi 
myös muut tekijät. 

Virvoitusjuomien valmisteveron korotusten 
arvioidaan lisänneen matkustajatuontia. Lait-
toman tuonnin määrää ei ole voitu arvioida. 
 
Verotuotot 

Vuonna 2012 makeisten, jäätelön ja virvoi-
tusjuomien valmisteverotulot olivat 197 mil-
joonaa euroa, josta virvoitusjuomien osuus 
oli 88 miljoonaa euroa eli vajaa puolet. Vir-
voitusjuomien verotuotto kasvoi yli 
40 prosenttia edellisvuodesta veronkorotuk-
sen seurauksena. Vuonna 2013 virvoitus-
juomien verotuoton odotetaan säilyvän suu-
rin piirtein samalla tasolla. 
 
1.3 Nykytilan arviointi 

Virvoitusjuomien valmisteveroa on koro-
tettu viimeisten kahden vuoden aikana 
4,5 sentistä 11 senttiin litralta valmista juo-
maa. Virvoitusjuomien valmisteveropohja 
kattaa laajasti erilaisia alkoholittomia juomia. 
Verotaso ja veron osuus hinnasta on edelleen 
suhteellisen alhainen. 

Valtiovarainministeriön asettama sokerive-
rotyöryhmä kartoitti makeisveron toimivuut-
ta ja epäkohtia. Työryhmä antoi loppuraport-
tinsa 31 päivänä tammikuuta 2013. Työryh-
män mukaan sokerin yhteys lihavuuteen, 
kroonisiin sairauksiin ja hammasterveyteen 
on tuotu esiin uusimmissa tutkimuksissa. 
Työryhmä kiinnitti huomiota erityisesti las-
ten ja nuorten sokeripitoisten tuotteiden li-
sääntyneeseen kulutukseen ja katsoi, että so-
keripitoisiin tuotteisiin liittyvän vero-
ohjauksen painopisteen tulisi olla lasten ja 
nuorten sokerin kulutuksen vähentämisessä. 
Nykyinen makeisvero kohdistuu ravintoar-
voltaan ja ravitsemuksen kannalta tarpeetto-
miin ja erityisesti lasten ja nuorten kulutta-
miin tuotteisiin, joten se edistää tästä näkö-
kulmasta työryhmän mukaan terveellistä ra-
vitsemusta. Työryhmän mukaan tutkimustu-
losten perusteella erityisesti makeisten, ma-
keiden välipalatuotteiden sekä virvoitus-
juomien verottamiselle on olemassa tervey-
delliset perusteet. Työryhmä katsoi myös, et-
tä makeutusaineilla makeutettujen virvoitus-
juomien verottamista voidaan pitää perustel-

tuna, koska niiden juomista tulisi rajoittaa 
muun muassa hammasterveyden vuoksi, ja 
tästä näkökulmasta katsoen muulla kuin so-
kerilla makeutetuille virvoitusjuomille ei oli-
si syytä antaa verottomuutta. Verotuksen tu-
lisi loppuraportin mukaan kohdistua nykyi-
seen tapaan myös mehuihin sekä makeutet-
tuihin ja maustettuihin vesiin, koska mehut 
sekä mehujuomat ovat erityisesti lapsilla 
merkittävä sakkaroosin lähde. Ravitsemus-
suositusten mukaan ihmisen tulisi käyttää 
juomanaan vettä. Työryhmä myös ehdotti, et-
tä nykyistä veropohjaa voitaisiin tarkentaa 
sokeri- ja suklaapäällysteisiin kekseihin, ja 
toiseksi verotaso olisi mahdollista asettaa al-
haisemmaksi sokerittomille tuotteille porras-
tamalla vero kahteen luokkaan. 

Makeisveron voimaantulon jälkeen on 
noussut esille erittäin niukkaenergisten laih-
dutusvalmisteiden verokohtelu. Makeisvero-
lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu 
laihdutusvalmisteet, joista säädetään kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksessä 
(904/1997). Nykyisin markkinoilla on myös 
erittäin niukkaenergisiä erikoisruokava-
liovalmisteita, jotka pienemmän energiasisäl-
tönsä vuoksi eivät kuulu kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksen piiriin. Erittäin 
niukkaenergiset erityisruokavaliovalmisteet 
on katsottu painonhallintaan tarkoitetuiksi 
ruokavalionkorvikkeiksi myös kesäkuussa 
2013 annetussa imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalion-
korvikkeista ja neuvoston direktiivin 
92/52ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 
1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2009/39/EY sekä komission asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
kumoamisesta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
609/2013. Erittäin niukkaenergiset erityis-
ruokavaliovalmisteet olisi tarpeen rinnastaa 
laihdutusvalmisteisiin ja rajata myös makeis-
veron soveltamisalan ulkopuolelle. 

Veron piiriin kuuluvat sellaisenaan juotavat 
juomat ja myös elintarvikevalmisteet, jotka 
soveltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien 
valmistukseen, kuten erilaiset tiivisteet, jau-
heet tai poretabletit. Tällaiset tuotteet voivat 
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olla myös elintarvikelainsäädännössä säädel-
tyjä ravintolisiä. Veropohjan rajauksen sel-
keyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaista ra-
jata ravintolisät verotuksen ulkopuolelle. 

Makeisverolaissa säädetään verottomiksi 
makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään 
lääkelaissa tarkoitettujen lääkkeiden valmis-
tukseen. Säännöksen tarkoituksena on vapa-
uttaa verosta lääkkeet, jotka sisältävät ma-
keisveronalaisia ainesosia. Esille on tullut 
kysymys siitä, miten kohdellaan veronalaista 
tuotetta, joka on myös lääke. Myös lääkkei-
den osalta tulisi veropohjan rajauksia tarken-
taa. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Esitys perustuu pääministeri Jyrki Kataisen 
hallituksen tekemään päätökseen valtionta-
louden kehyksistä vuosille 2014—2017. Ke-
hyspäätöksen mukaan virvoitusjuomien val-
misteveroa korotetaan vuonna 2014 siten, et-
tä saavutettaisiin 55 miljoonan euron lisäys 
vuosittaisissa verotuloissa. Kehyspäätöksen 
mukaisesti veronkorotus kohdistuu vuonna 
2014 vain virvoitusjuomiin. 

Esityksen tavoitteena on lisätä valtion ve-
rotuloja ja samalla ohjata virvoitusjuomien 
kulutusta vähäsokerisiin tuotteisiin  

Suomalaisten sokerin saanti on runsasta ja 
ylittää saantisuositukset lähes kaikissa ikä-
ryhmissä. Suomalaisten sakkaroosin saannis-
ta on tutkimustietoa. Sakkaroosin saanti on 
suurinta nuorten aikuisten keskuudessa. 
Saantisuositukset ylittyvät 25—34 -vuotiailla 
miehillä, 25—54 -vuotiailla naisilla sekä 
myös lapsilla. Lapsilla ja nuorilla sekä mie-
hillä tärkein sakkaroosin lähde on erilaiset 
sokeripitoiset juomat. Lasten osalta on huo-
mionarvoista, että lähes 80 prosenttia kolmi-
vuotiaista ylittää suositeltavan sakkaroosin 
saannin enimmäissuosituksen päivittäin. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan mu-
kaan veden käyttöä janojuomana tulisi tukea. 
Täysmehuja ja nektareita voisi nauttia ateri-
alla 1-2 dl päivässä, mutta ne eivät sovi jano-
juomaksi eivätkä korvaa hedelmiä. Muita 
mehuja ei myöskään suositella päivittäiseen 
käyttöön. Energiaa sisältävät virvoitusjuomat 
eivät kuulu terveelliseen ruokavalioon. Ener-
giaa sisältämättömät kevytjuomat ovat suosi-

teltavampia kuin energiaa sisältävät, mutta 
niiden käyttötiheyden on oltava pieni.  

Virvoitusjuomien valmistevero ehdotetaan 
porrastettavaksi kahteen tasoon vero-
ohjauksen parantamiseksi ja kulutuksen oh-
jaamiseksi sokerittomiin tuotteisiin. Elintar-
vikkeita koskevista ravitsemus- ja terveys-
väitteistä annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1924/2006, 
jäljempänä terveysväiteasetus, määritellään 
sokeriton tuote. Väite, jonka mukaan tuote on 
sokeriton, voidaan esittää vain, mikäli tuote 
sisältää sokeria enintään 0,5 grammaa 
100 grammassa tai 0,5 grammaa 100 millilit-
rassa. Esityksessä ehdotetaan, että terveys-
väiteasetuksen määritelmän mukaisten soke-
rittomien juomien vero säilyisi nykyisellään 
11 sentissä litralta, mutta muiden virvoitus-
juomien valmistevero korotettaisiin 11 sen-
tistä 22 senttiin litralta valmista juomaa. Vas-
taavasti muiden kuin sokerittomien juoma-
ainesten vero ehdotetaan korotettavaksi 
95 sentistä 1,4 euroon kilogrammalta. 

Esityksessä ehdotetaan myös tarkennetta-
vaksi lain soveltamisalaa painonhallintaan 
tarkoitettujen valmisteiden osalta. Nykyisin 
veron ulkopuolelle on rajattu vain kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksessä (904/1997) 
määritellyt laihdutusvalmisteet, mutta ei kui-
tenkaan vastaaviin tarkoituksiin käytettäviä, 
mutta laihdutusvalmisteita vähäenergisempiä 
tuotteita. Esityksessä ehdotetaan, että myös 
erittäin niukkaenergiset erikoisruokava-
liovalmisteet rajattaisiin verotuksen ulkopuo-
lelle. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan makeisvero-
lakia tarkennettavaksi siten, että ravintolisän 
edellytykset täyttävät tuotteet rajattaisiin ve-
rotuksen ulkopuolelle. Ravintolisistä kanne-
taan nykyisin valmisteveroa, jos ne kuuluvat 
veronalaisiin tullinimikkeisiin.  Ravintolisistä 
säädetään ravintolisiä koskevan jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vissä (2002/46/EY). Direktiivi on toimeen-
pantu ravintolisistä annetulla maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksella (78/2010), jäl-
jempänä ravintolisäasetus. Ravintolisäase-
tuksen mukaan ravintolisät ovat elintarvik-
keita, joita myydään annosmuodossa, kuten 
puristeet, pillerit, kapselit tai nesteet. Ravin-
tolisän tarkoitus on sille ominaisten ravinto-
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aineiden tai muiden aineiden vuoksi täyden-
tää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa 
ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin 
toimintoihin. Koska ravintolisät poikkeavat 
käyttötarkoitukseltaan ja -määriltään ve-
ronalaisista tuotteista, on niiden rajaaminen 
veron ulkopuolelle perusteltua. 

Suomen markkinoilla on arviolta noin 
3 500—4 000 erilaista ravintolisää. Elintar-
vikealan toimijan, joka valmistaa, valmistut-
taa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä 
siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviralle. Kunnat ja Tulli valvovat ravinto-
lisäilmoitusten paikkansapitävyyttä tarkas-
tuskäyntien ja tutkimustoiminnan yhteydessä. 

Esityksessä ehdotetaan rajattavaksi vero-
tuksen ulkopuolelle myös lääkkeet. Lääkkee-
nä myytävällä valmisteella tulee aina olla 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimean myöntämä myyntilupa tai rekiste-
röinti. Fimea valvoo lääkkeitä, niiden valmis-
tusta, jakelua, markkinointia ja myyntiä. 

Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi verotauluk-
koon 2 tarkennus, jolla rajattaisiin veron pii-
riin vain sellaiset tiivisteet ja juomajauheet, 
jotka olisi tarkoitettu käytettäviksi juomien 
valmistukseen. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Virvoitusjuomien valmisteveron korotuk-
sen seurauksena valtion verotulojen arvioi-
daan kasvavan vuositasolla noin 55 miljoo-
naa euroa verrattuna tilanteeseen, jossa vero-
tasoihin ei tehtäisi muutoksia. Ottaen huomi-
oon valmisteverojen maksamisen ajankohdan 
sekä verovelvollisten mahdollisuuden varau-
tua ehdotettaviin muutoksiin vuoden 2014 
verotuoton kasvu jäisi noin 50 miljoonaan 
euroon. 

Esityksellä ei ole vaikutusta muihin välilli-
siin verotuloihin. Arvonlisäveron kokonais-
tuoton ei odoteta kasvavan ehdotettavien 
muutosten seurauksena. Mahdollinen virvoi-
tusjuomien hinnan nousu saattaa kasvattaa 
veronalaisten tuoteryhmien arvonlisäveroker-
tymää, mutta samanaikaisesti sen oletetaan 
vähentävän muun kulutuksen kertymää eikä 
muutoksella näin ollen olisi merkittävää vai-
kutusta kokonaiskertymään. 

Koska sokerittomien virvoitusjuomien, ku-
ten kivennäisvesien ja keinotekoisilla makeu-
tusaineilla makeutettujen virvoitusjuomien 
verotaso säilyisi nykyisellään, veronkorotuk-
sen hintavaikutus rajoittuisi vain sokeripitoi-
siin virvoitusjuomiin. Virvoitusjuomien ve-
ropohjan jakautumisesta toisaalta sokeripitoi-
siin ja toisaalta sokerittomiin ei ole käytettä-
vissä kattavia tilastotietoja, mutta voidaan 
arvioida, että runsas kaksi kolmannesta ve-
ronalaisista juomista on sokeripitoisia. Näi-
den juomien hinnat nousisivat veronkorotuk-
sen seurauksena keskimäärin runsas yhdek-
sän prosenttia. 

On huomattava, että virvoitusjuomien hin-
tahaitari on melko suuri, joten veronkorotuk-
sesta seuraava hintamuutos vaihtelee paljon 
riippuen tuotteen hinnasta. Kalliimmilla tuot-
teilla valmisteveron suhteellinen verorasitus 
voi jäädä edelleenkin hyvin pieneksi huoli-
matta veron kaksinkertaistamisesta. Esimer-
kiksi puolen litran limonadipullon hinnan ar-
vioidaan nousevan veronkorotuksen seurauk-
sena 3—5 prosenttia, kun taas puolentoista 
litran limonadipullon keskihinnan arvioidaan 
nousevan vajaa kymmenen prosenttia. Edul-
lisimpien mehujen ja mehujuomien hintojen 
arvioidaan puolestaan nousevan keskimäärin 
11—12,5 prosenttia. Mehutiivisteiden osalta 
hinnat voivat nousta yli 20 prosenttia. Arvi-
oissa on oletettu, että veronkorotus siirtyy 
täysimääräisenä hintoihin. 

Kansainvälisiä ja suomalaisia kulutusai-
neistoja hyödyntävien tutkimusten mukaan 
virvoitusjuomaveron alaisten tuotteiden ky-
syntä reagoi hintojen muutoksiin. Kulutuksen 
vähenemän arvioinnissa on käytetty tutki-
muksista saatua hintajoustoa -0,9. Sokeripi-
toisten juomien kulutuksen arvioidaan vähe-
nevän siten noin kahdeksan prosenttia. Osa 
sokeripitoisten juomien kulutuksen laskusta 
korvautunee lievemmän verokannan alaisten 
sokerittomien virvoitusjuomien ja mehujen 
sekä kivennäisvesien kulutuksen kasvulla, jo-
ten kaikkiaan virvoitusjuomaveron alaisten 
juomien kulutuksen arvioidaan vähenevän 
noin viisi prosenttia. 

Lisäksi on otettava huomioon, että osa ve-
rollisen kulutuksen laskusta korvautuu li-
sääntyneellä matkustajatuonnilla. Sisämark-
kinoilla yksityiset ihmiset voivat hankkia 
virvoitusjuomia omaan käyttöönsä toisista jä-
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senvaltioista verotta. Erityisesti virvoitus-
juomien hyvän säilyvyyden vuoksi tuonti ja 
sen osuus kokonaiskulutuksesta saattaa kas-
vaa, mutta vaikutuksen oletetaan jäävän vä-
häiseksi. 

Virvoitusjuomaveron korotuksen seurauk-
sena käytettävissä olevien tulojen ostovoima 
pienenee noin 0,05 prosenttiyksikköä. Mui-
den valmisteverojen korotusten tapaan vaiku-
tus on pienituloisille suhteellisesti suurempi 
kuin suurituloisille. Virvoitusjuomaveron ko-
rotuksen inflaatiovaikutuksen arvioidaan 
olevan 0,06 prosenttia eli kuluttajahintain-
deksin muutoksen ennustetaan olevan veron-
korotuksen takia 0,06 prosenttiyksikköä suu-
rempi kuin ilman korotusta. Tämä merkitsee 
sitä, että julkisen talouden kuluttajahintain-
deksiin sidottujen menojen arvioidaan kasva-
van veronkorotuksen takia hieman. 
 
3.2 Terveydelliset vaikutukset 

Esityksellä tavoitellaan valtion tulojen kar-
tuttamista, mutta samalla tavoitteena on ohja-
ta kulutusta vähemmän sokeria sisältäviin 
tuotteisiin. Veronkorotuksen oletetaan siirty-
vän kuluttajahintoihin, jolloin näiden tuottei-
den kulutuksen odotetaan vähenevän. Empii-
riset tutkimukset ovat osoittaneet selkeästi, 
että virvoitusjuomien kysyntä reagoi hintojen 
muutoksiin. Sokeria sisältävien virvoitus-
juomien kulutuksen väheneminen vaikuttaa 
tutkimusten mukaan terveyttä edistävästi. On 
kuitenkin hyvin vaikea arvioida tästä aiheu-
tuvien kustannussäästöjen suuruutta. 
 
3.3 Vaikutukset yritysten toimintaan 

Valmisteveron korottaminen saattaa lisätä 
joidenkin verovelvollisten hallinnollista 
taakkaa, koska verovelvollisen olisi erotelta-
va verotuksessa sokerittomat ja sokeripitoiset 
juomat. Toisaalta taakan kasvamista vähen-
tää se, että sokeriton tuote on verotuksessa 
määritelty terveysväiteasetuksen mukaisesti. 
Verovelvolliset, jotka käyttävät sokerittoman 
tuotteen terveysväitettä, tuntevat väitteen 
edellytykset. 

Tuotteiden kotimaan kysynnän lasku saat-
taa aiheuttaa painetta yrityksille laskea koti-
maan tuotantotasoa, siirtää tuotantoa veron 
ulkopuolella oleviin tai alemman verokannan 

mukaisiin juomiin. Lisäksi tilanteessa, jossa 
kilpailu on kovaa, virvoitusjuomien valmis-
teveroa ei voida välttämättä siirtää täysimää-
räisenä hintoihin. 
 
4  Asian valmiste lu 

Veronkorotusehdotus perustuu pääministeri 
Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman ja ke-
vään 2013 kehyspäätöksen veropoliittisiin 
linjauksiin. 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Tullin kanssa. Valmistelus-
sa on otettu huomioon sokeriverotusta selvit-
täneen työryhmän selvitys ja johtopäätökset. 
Työryhmä esitti, että verotaso olisi mahdol-
lista asettaa alhaisemmaksi sokerittomille 
tuotteille porrastamalla vero kahteen luok-
kaan käyttäen raja-arvona terveysväitease-
tuksessa määriteltyä sokeripitoisuutta. Esi-
tyksessä on myös hyödynnetty sokerivero-
työryhmän loppuraporttia ja sen lähdeaineis-
toa. 

Esityksestä pyydettiin lausuntoa sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, maa- ja metsätalousmi-
nisteriöltä, Tullilta, Kilpailuvirastolta, Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Elintar-
viketurvallisuusvirasto Eviralta, Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta, 
Elinkeinoelämän keskusliitto ry:ltä, Elintar-
viketeollisuusliitto ry:ltä, Panimo- ja virvoi-
tusjuomateollisuusliitto ry:ltä, Mehu- ja säi-
lyketeollisuusyhdistykseltä, Akava ry:ltä, 
Suomen ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry:ltä, Toimihenkilöjärjestö STTK 
ry:ltä, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 
SEL ry:ltä, Luontaistuotteiden tukkukaupan 
liitto ry:ltä, Keskuskauppakamarilta, Päivit-
täistavarakauppa ry:ltä, Suomen Yrittäjät 
ry:ltä, Veronmaksajain Keskusliitto ry:ltä ja 
Suomen kuluttajaliitto ry:ltä. 

Lausunnoissa lääkkeiden ja ravintolisien 
ulosrajausta pidettiin onnistuneena, mutta 
sokeria sisältävien virvoitusjuomien veron-
korotukseen suhtauduttiin niin negatiivisesti 
kuin positiivisestikin. Sokeripitoisten juomi-
en korkeampaa verotasoa pidettiin erityisesti 
lasten ja nuorten terveyden kannalta myön-
teisenä, ja esitystä ylipäätänsä onnistuneena 
askeleena kulutuksen ja haittojen verottami-
sen suuntaan siirtymisessä. Eräissä lausun-
noissa arvioitiin, että veromuutos sokeri-
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juomien osalta ei vaikuttane kilpailutilantee-
seen suuresti. Toivottiin myös, että verotuk-
sen terveysperusteista kehittämistä jatketaan, 
ja myös terveellisten elintarvikkeiden mata-
lampaa verotusta harkitaan. 

Elinkeinoelämän lausunnoissa virvoitus-
juomien veronkorotusta pidettiin kohtuutto-
mana, ja esityksen terveydelliset ja sosiaali-
set vaikutukset kyseenalaistettiin. Korotuk-
sella nähtiin olevan heikentäviä vaikutuksia 
kaupan kilpailukykyyn ja kansainvälisten yri-
tysten investointipäätöksiin. Erityisesti lai-
mennussuhteen mukaista verotusta pidettiin 
epäoikeudenmukaisena. Veronkorotuksen 
nähtiin myös muodostavan kannusteen har-
maa- ja matkustajatuonnille. Useassa lausun-
nossa todettiin, että sokeripitoisuuteen perus-
tuva porrastaminen on toimijoille työläs ja 

kallis muutos ja vähintään kuuden kuukau-
den siirtymäaikaa toivottiin.  

Lausuntojen pohjalta esitykseen lisättiin 
erittäin niukkaenergisten laihdutusvalmistei-
den rajaus lain soveltamisalan ulkopuolelle. 
 
5  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotettu virvoitusjuomien 
veronkorotus liittyy valtion vuoden 2014 ta-
lousarvioesityksen yhteydessä annettuun hal-
lituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoho-
lijuomaverosta annetun lain muuttamisesta, 
jossa ehdotetaan korotettavaksi erittäin mie-
tojen alkoholijuomien valmisteveroa yhden-
mukaisesti nyt ehdotettavan virvoitusjuomien 
veron korotuksen kanssa. 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Soveltamisala. Pykälän 3 momentissa 
säädetään tuotteista, jotka on rajattu sovelta-
misalan ulkopuolelle ja joista ei siten kanneta 
valmisteveroa. Momentin 4 kohtaa muute-
taan siten, että kohdassa tarkoitettujen laih-
dutusvalmisteiden lisäksi myös erityisen 
niukkaenergiset erityisruokavaliovalmisteet, 
joita käytetään painonhallintaan, rajataan ve-
rotuksen ulkopuolelle. Erittäin niukkaenergi-
set elintarvikkeet, joita kutsutaan myös 
VLCD (very low calorie diet)-tuotteiksi si-
sältävät vähemmän energiaa kuin laihdutus-
valmisteet, ja niitä käytetään vastaaviin tar-
koituksiin. VLCD-tuotteet ovat erityisruoka-
valiovalmisteista annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (121/2010) tar-
koitettuja erityisruokavaliovalmisteita, joiden 
markkinoille tulosta tulee tehdä ilmoitus Evi-
ralle. 

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin uusi 
5 kohta ravintolisistä ja uusi 6 kohta lääk-
keistä, jotta ravintolisän ja lääkkeen edelly-
tykset täyttävät tuotteet rajattaisiin verotuk-
sen ulkopuolelle. Ravintolisäksi katsottaisiin 
tuote, joka täyttäisi elintarvikelain (23/2006) 
nojalla säädetyssä ravintolisistä annetussa 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
(78/2010) asetetut edellytykset ja velvolli-

suudet, jotka koskevat esimerkiksi pakkaus-
merkintöjä ja markkinointia. 

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joita 
myydään annosmuodossa, kuten puristeet, 
pillerit, kapselit tai nesteet. Ravintolisän tar-
koitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai 
muiden aineiden vuoksi täydentää ruokava-
liota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ra-
vitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoi-
hin. Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, 
valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on 
tehtävä siitä ilmoitus Eviralle. Ilmoitus vaa-
ditaan myös, jos valmisteen koostumus sille 
ominaisten aineiden osalta muuttuu tai val-
miste poistuu markkinoilta. Ravintolisäase-
tuksen mukaan ravintolisän pakkauksessa tu-
lee olla yleisten merkintöjen lisäksi muun 
muassa termi ravintolisä, ravintolisälle omi-
naisten aineiden määrä vuorokausiannokses-
sa, suositeltava vuorokausiannos ja tieto siitä, 
että ilmoitettua suositeltua vuorokausiannos-
ta ei saa ylittää. 

Momentissa rajattaisiin verotuksen ulko-
puolelle myös lääkelaissa (395/1987) tarkoi-
tetut lääkevalmisteet. Lääkelain 4 §:ssä lää-
kevalmisteella tarkoitetaan lääkettä: 

1) joka on valmistettu tai maahantuotu tä-
män lain mukaisesti; ja 

2) joka on tarkoitettu lääkkeenä käytettä-
väksi; sekä 
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3) jota myydään tai muutoin kulutukseen 
luovutetaan myyntipakkauksessa. 

Lääkelain 20 a §:n mukaan lääkevalmisteen 
myynti väestölle tai muu kulutukseen luovut-
taminen edellyttää, että Fimea on myöntänyt 
valmisteelle luvan tai rekisteröinyt sen tämän 
lain mukaisesti tai että sillä on Euroopan 
unionin toimielimen myöntämä myyntilupa. 
Soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin sel-
laiset lääkevalmisteet, joille olisi myönnetty 
myyntilupa tai jotka olisi rekisteröity. 

Lääkkeenä myytävällä valmisteella tulee 
aina olla Fimean myöntämä myyntilupa tai 
rekisteröinti. Fimea valvoo lääkkeitä, niiden 
valmistusta, jakelua, markkinointia ja myyn-
tiä. Lääkkeitä saa myydä väestölle vain ap-
teekeista, sivuapteekeista tai lääkekaapeista. 
Kasvirohdosvalmisteiden ja homeopaattisten 
tai antroposofisten valmisteiden myynti-
kanavana voi olla myös elintarvikeliike. Fi-
mea päättää myyntiluvan tai rekisteröinnin 
myöntämisen yhteydessä valmisteen myynti-
paikan. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä säädetään 
määritelmistä. Pykälän 1 momenttiin lisättäi-
siin uusi sokerittoman tuotteen määritelmä, 
joka koskisi vain verotaulukon 2 tuotteita ei-
kä verotaulukossa 1 määriteltyjä makeisia ja 
jäätelöä. Terveysväiteasetuksen liitteessä 1 
säädetään ravitsemusväitteiden edellytyksis-
tä. Väite, jonka mukaan elintarvike on soke-
riton, voidaan esittää vain, mikäli tuote sisäl-
tää sokeria enintään 0,5 grammaa 100 gram-
massa tai 0,5 grammaa 100 millilitrassa. So-
keriton virvoitusjuoma määriteltäisiin tässä 
laissa vastaavasti. 

Sokerittomia juomia olisivat muun muassa 
tietyt kivennäisvedet ja makeutusaineella 
makeutetut limonadit. 

Sokereilla tarkoitettaisiin ravintoarvomer-
kinnöistä annetun maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksen 588/2009 mukaisesti elin-
tarvikkeissa olevia mono- ja disakkarideja, ei 
kuitenkaan polyoleja. 

3 §.Veron määrä. Pykälän 3 momentti, jos-
sa säädetään keinotekoisesti makeutetun kiin-
teässä muodossa olevan juoma-aineksen 
määrän muuttamisesta sakkaroosin makeutta 
vastaavaksi, kumottaisiin. Esityksessä ehdo-
tetaan juoma-aineksista kannettavan veron 
porrastamista kahteen tasoon: sokerittomiin 
ja muihin aineksiin. Koska verotaulukossa 2 
säädettäisiin erikseen sokerittomien, kuten 
keinotekoista makeutusainetta sisältävän ai-
neksen veron määrästä, olisi pykälän 3 mo-
mentti kumottava tarpeettomana. 

Liite. Verotaulukkoon 2 tehtäisiin ehdotet-
tuja korotuksia vastaavat muutokset sekä 
muutettaisiin tuoteryhmän 2 määritelmää. 
Veronalaisia olisivat nimikkeestä 2106 vain 
alkoholia sisältämättömät ja enintään 1,2 ti-
lavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, 
jotka on tarkoitettu käytettäviksi juomien 
valmistukseen. Muutos tarkentaisi ve-
ronalaisten tuotteiden piiriä, koska nykyisin 
veronalaisia ovat tuotteet, jotka soveltuvat 
käytettäviksi virvoitusjuomien valmistuk-
seen. 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2014. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) 
3 §:n 3 momentti, 
muutetaan 1 §:n 3 momentin 4 kohta, 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja liitteen verotaulukko 2, 

sellaisena kuin niistä on liitteen verotaulukko 2 laissa 1318/2011, ja 
lisätään 1 §:n 3 momenttiin uusi 5 ja 6 kohta sekä 2 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, seuraa-

vasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuottei-

siin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) laihdutusvalmisteet, jotka täyttävät laih-
dutusvalmisteista annetussa kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksessä (904/1997) sää-
detyt koostumusta koskevat vaatimukset sekä 
erittäin niukkaenergiset, painonhallintaan 
tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet; 

5) ravintolisät, jotka täyttävät elintarvike-
lain (23/2006) nojalla säädetyt vaatimukset; 

6) lääkelain (395/1987) 4 §:ssä tarkoitetut 
lääkevalmisteet, joita voidaan mainitun lain 

20 a §:n säädetyin edellytyksin myydä väes-
tölle. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) virvoitusjuomilla liitteen verotaulukossa 
2 tarkoitettuja tuotteita; 

4) sokerittomalla verotaulukossa 2 mainit-
tua tuotetta, joka sisältää mono- ja disakkari-
deja, ei kuitenkaan polyoleja, enintään 
0,5 grammaa 100 grammassa tai 100 millilit-
rassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
————— 

 
Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
 
 

VEROTAULUKKO 2 

Tullitariffin ni-
mike 

Tuote Tuote-
ryhmä 

Veron 
määrä 

    
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät 

hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape 
must") ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus 
enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 

- sokeriton  

 
 

1 
1A 

22,0 snt/l 
11,0 snt/l 

2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: 

— alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tila-

vuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on 

tarkoitettu käytettäväksi juomien valmistukseen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — — kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 

- sokeriton 

2 

2A 

1,4 €/kg 

95 snt/kg 

 

 — — muut 

- sokeriton 

3 

3A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi 

ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta ma-

keutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja 

lumi 4A 11,0 snt/l 

2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisät-

tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai 

maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuiten-

kaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (al-

koholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 

- sokeriton  

5 

5A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöi-

ty viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu 

kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus 

yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 

- sokeriton 

6 

6A 

 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu 

viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla 

aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

  

 — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 

- sokeriton 

7 

7A 

 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

 

2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. sii-

deri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmis-
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tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla 

valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien 

sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoi-

suus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

  — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, 

ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien se-

koitukset  

- sokeriton 

 

8 

8A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipi-

toisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät 

alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset 

juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuus-

prosenttia: 

   

  — — hiilihapotetut  

- sokeriton 

9 

9A 

 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

 

  — — muut  

- sokeriton 

10 

10 A 

 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

 

3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai use-

ampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset 

(myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-

aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin 

perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien 

valmistukseen: 

   

  — jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuu-

dessa: 

   

  — — jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alko-

holipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  

- sokeriton 

11 

11A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l  

3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän te-

ollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuot-

teiden seoksia), muualle kuulumattomat:  

   

  — juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuola-

liuokset  

- sokeriton 

12 

12A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) 

3 §:n 3 momentti, 
muutetaan 1 §:n 3 momentin 4 kohta, 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja liitteen verotaulukko 2, 

sellaisena kuin niistä on liitteen verotaulukko 2 laissa 1318/2011 ja 
lisätään 1 §:n 3 momenttiin uusi 5 ja 6 kohta sekä 2 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin: 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) laihdutusvalmisteet, jotka täyttävät laih-

dutusvalmisteista annetussa kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksessä (904/1997) sää-
detyt koostumusta koskevat vaatimukset. 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuottei-

siin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) laihdutusvalmisteet, jotka täyttävät laih-
dutusvalmisteista annetussa kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksessä (904/1997) sää-
detyt koostumusta koskevat vaatimukset sekä 
erittäin niukkaenergiset painonhallintaan 
tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet; 

5) ravintolisät, jotka täyttävät elintarvike-
lain (23/2006) nojalla säädetyt vaatimukset; 

6) lääkelain (395/1987) 4 §:ssä tarkoitetut 
lääkevalmisteet, joita voidaan mainitun lain 
20 a §:n säädetyin edellytyksin myydä väes-
tölle. 
 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) virvoitusjuomilla liitteen verotaulukossa 
2 tarkoitettuja tuotteita. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) virvoitusjuomilla liitteen verotaulukossa 
2 tarkoitettuja tuotteita; 

4) sokerittomalla verotaulukossa 2 mainit-
tua tuotetta, joka sisältää mono- ja disakka-
rideja, ei kuitenkaan polyoleja, enintään 
0,5grammaa 100 grammassa tai 100 millilit-
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rassa. 
 
 

 
3 § 

Veron määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä 

kiinteässä muodossa olevasta juoma-
aineksesta kannetaan vero, joka vastaa siihen 
sisältyvän keinotekoisen makeutusaineen 
määrää muunnettuna sakkaroosin makeutta 
vastaavaksi. 

3 § 

Veron määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
(3 mom. kumotaan) 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
————— 
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Liite 
 
 
Voimassa oleva laki  
 

VEROTAULUKKO 2 

Tullitariffin  
nimike 

Tuote Tuote-
ryhmä 

Veron 
määrä 

    
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät 

hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape 
must") ja kasvismehut, myös lisättynä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus 
enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 1 11,0 snt/l 

2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: 

— alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tila-

vuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka so-

veltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien valmistuk-

seen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — — kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 2 95 snt/kg 
 — — muut 3 11,0 snt/l 

2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi 

ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta ma-

keutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja 

lumi 4 11,0 snt/l 

2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisät-

tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai 

maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuiten-

kaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (al-

koholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 5 11,0 snt/l 

2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöi-

ty viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu 

kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus 

yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  6 11,0 snt/l 

2205:stä Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu 

viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla 

aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

  

 — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 7 11,0 snt/l 

2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. sii-

deri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmis-

tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla 

valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien 

sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoi-

suus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, 

ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien se-

koitukset  8 11,0 snt/l 

2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipi-    
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toisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät 

alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset 

juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

  — juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuus-

prosenttia: 

   

  — — hiilihapotetut  9 11,0 snt/l  

  — — muut  10 11,0 snt/l  

3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai use-

ampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset 

(myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-

aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin 

perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien 

valmistukseen: 

   

  — jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuu-

dessa: 

   

  — — jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alko-

holipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  11 11,0 snt/l  
3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän te-

ollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuot-

teiden seoksia), muualle kuulumattomat:  

   

  — juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuola-

liuokset  12 11,0 snt/l 

 
 
 
 Ehdotus 
 

VEROTAULUKKO 2 

Tullitariffin ni-
mike 

Tuote Tuote-
ryhmä 

Veron 
määrä 

    
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät 

hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape 
must") ja kasvismehut, myös lisättynä sokeria tai 
muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus 
enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 

- sokeriton  

 
 

1 
1A 

22,0 snt/l 
11,0 snt/l 

2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: 

— alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tila-

vuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on 

tarkoitettu käytettäväksi juomien valmistukseen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — — kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 

- sokeriton 

2 

2A 
1,4 €/kg 

95 snt/kg 
 

 — — muut 

- sokeriton 

3 

3A 
22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi 

ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta ma- 4A 11,0 snt/l 
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keutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja 

lumi 

2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisät-

tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai 

maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuiten-

kaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (al-

koholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 

- sokeriton  

5 

5A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöi-

ty viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu 

kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus 

yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 

- sokeriton 

6 

6A 
 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 

2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu 

viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla 

aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

  

 — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 

- sokeriton 

7 

7A 
 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
 

2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. sii-

deri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmis-

tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla 

valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien 

sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoi-

suus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, 

ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien se-

koitukset  

- sokeriton 

 

8 

8A 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipi-

toisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät 

alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset 

juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 

   

  — juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuus-

prosenttia: 

   

  — — hiilihapotetut  

- sokeriton 

9 

9A 
 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
 

  — — muut  

- sokeriton 

10 

10 A 
 

22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
 

3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai use-

ampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset 

(myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-

aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin 

perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien 

valmistukseen: 
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  — jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuu-

dessa: 

   

  — — jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alko-

holipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  

- sokeriton 

11 

11A 
22,0 snt/l 

11,0 snt/l  
3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän te-

ollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuot-

teiden seoksia), muualle kuulumattomat:  

   

  — juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuola-

liuokset  

- sokeriton 

12 

12A 
22,0 snt/l 

11,0 snt/l 
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