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L a k i

N:o 179

rikoslain 7 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 7 lukuun siitä lailla

751/1997 kumotun 9 §:n tilalle uusi 9 § seuraavasti:

7 luku

Yhteisestä rangaistuksesta

9 §

Vieraassa valtiossa annetun tuomion
huomioon ottaminen

Sovellettaessa 6 ja 7 §:ää voidaan ottaa

huomioon myös toisessa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa taikka Islannissa tai Norjassa
tuomittu ehdoton vankeusrangaistus ja yh-
dyskuntapalvelurangaistus sekä niihin rinnas-
tettava seuraamus.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elo-
kuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 261/2009
LaVM 1/2010
EV 8/2010

31—2010

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20090261


L a k i

N:o 180

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen
tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annet-

tujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/1963) 29 §,
sellaisena kuin se on laeissa 704/1991 ja 753/1997, seuraavasti:

29 §
Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tans-

kassa tuomitun rangaistuksen ottamisesta
huomioon yhteistä rangaistusta määrättäessä
säädetään rikoslain 7 luvun 9 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elo-
kuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 261/2009
LaVM 1/2010
EV 8/2010
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L a k i

N:o 181

kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöön-
panossa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täy-

täntöönpanossa 16 päivänä tammikuuta 1987 annetun lain (21/1987) 18 §, sellaisena kuin se on
laissa 705/1991, seuraavasti:

18 §
Vieraassa valtiossa määrätyn seuraamuk-

sen ottamisesta huomioon yhteistä rangais-
tusta määrättäessä säädetään rikoslain 7 lu-
vun 9 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elo-
kuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 261/2009
LaVM 1/2010
EV 8/2010
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Valmisteverotuslaki

N:o 182

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Valmisteveroja suoritetaan valtiolle sen
mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tätä lakia sovelletaan kannettaessa valmis-
teveroa energiatuotteista, sähköstä, alkoho-
lista, alkoholijuomista ja valmistetusta tupa-
kasta, jollei asianomaisessa valmistevero-
laissa toisin säädetä.

Tätä lakia sovelletaan, sen mukaan kuin
asianomaisessa valmisteverolaissa säädetään,
kannettaessa valmisteveroa myös muista kuin
2 momentissa mainituista tuotteista.

Valmisteveron alaisten tuotteiden veron
määräämisen perusteista ja veron määrästä
säädetään asianomaisessa valmisteverolaissa.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poik-
keuksista tämän lain säännöksiin säädetään
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poik-
keuksista arvonlisävero- ja valmisteverolain-
säädäntöön annetussa laissa (1266/1996).

2 §

Alueellinen soveltamisala

Valmisteveron alaisia ovat ne 1 §:ssä tar-
koitetut tuotteet, jotka Suomessa valmistetaan
tai vastaanotetaan toisesta jäsenvaltiosta tai
tuodaan Suomeen unionin ulkopuolelta.

3 §

Tullilainsäädännön soveltaminen

Jos tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta,
eikä niitä aseteta välittömästi niiden maahan-
tuonnin jälkeen väliaikaisen verottomuuden
järjestelmään, verotuksen toimittamiseen ja
muuhun menettelyyn sovelletaan, jos tässä
laissa tai asianomaisessa valmisteverolaissa
ei erikseen toisin säädetä, soveltuvin osin,
mitä tullista säädetään tai määrätään. Valmis-
tevero on kuitenkin aina suoritettava ennen
kuin valmisteveron alaiset tuotteet luovute-
taan vapaaseen liikkeeseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta, jos verovelvollinen on tulli-
laissa (1466/1994) tarkoitettu rekisteröity
asiakas.

Tuotteiden saapumista unionin tullialueelle
koskevissa unionin tullisäännöksissä säädet-
tyjä muodollisuuksia sovelletaan soveltuvin
osin valmisteveron alaisten tuotteiden saapu-
miseen unioniin kolmansilta alueilta.

Tuotteiden poistumista unionin tullialueel-
ta koskevissa unionin tullisäännöksissä sää-
dettyjä muodollisuuksia sovelletaan soveltu-
vin osin valmisteveron alaisten tuotteiden
poistumiseen unionista kolmansille alueille.

4 §

Toimivaltainen viranomainen

Tullilaitos vastaa valmisteverotuksen toi-
mittamisesta, valvonnasta ja muista tässä
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laissa tai asianomaisessa valmisteverolaissa
säädetyistä viranomaistehtävistä. Tullihallitus
antaa määräykset tullilaitoksen sisäisestä toi-
mivallasta ja tehtävien jaosta.

Tulliviranomaisen toimivaltuuksiin ja toi-
menpiteisiin sovelletaan, mitä tullilaissa sää-
detään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

5 §

Maantieteelliset määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) unionilla ja unionin alueella Euroopan

unionin jäsenvaltioiden alueita;
2) kolmannella alueella Kanariansaaria,

Ranskan merentakaisia departementteja, Ah-
venanmaan maakuntaa, Kanaalisaaria, Helgo-
landin saarta, Büsingenin aluetta, Ceutaa,
Melillaa, Livignoa, Campione d’Italiaa ja Lu-
ganonjärven Italialle kuuluvia vesialueita;

3) jäsenvaltiolla ja jäsenvaltion alueella
unionin jäsenvaltion aluetta, johon sovelle-
taan unionin lainsäädäntöä, lukuun ottamatta
kolmansia alueita;

4) Suomella unionin lainsäädännön mu-
kaista Suomen aluetta mukaan lukien Ahve-
nanmaan maakunta;

5) kolmannella maalla valtiota tai aluetta,
johon ei sovelleta Euroopan unionin perusta-
missopimuksia, ei kuitenkaan Monacon ruh-
tinaskuntaa, San Marinoa, Yhdistyneen ku-
ningaskunnan suvereniteettiin kuuluvia Ak-
rotirin ja Dhekelian tukikohta-alueita eikä
Mansaarta; valmisteveron alaisten tuotteiden
siirtoja, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

a) Monacon ruhtinaskunta, on kohdeltava
siirtoina, joiden lähtö- tai määräpaikka on
Ranska;

b) San Marino, on kohdeltava siirtoina,
joiden lähtö- tai määräpaikka on Italia;

c) Yhdistyneen kuningaskunnan suvereni-
teettiin kuuluvat Akrotirin ja Dhekelian tuki-
kohta-alueet, on kohdeltava siirtoina, joiden
lähtö- tai määräpaikka on Kypros;

d) Mansaari, on kohdeltava siirtoina, joi-
den lähtö- tai määräpaikka on Yhdistynyt
kuningaskunta;

e) Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walser-
tal), on kohdeltava siirtoina, joiden lähtö- tai
määräpaikka on Saksa.

6 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tullikoodeksilla yhteisön tullikoodek-

sista annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o
2913/92;

2) tullikoodeksin soveltamisasetuksella tie-
tyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 sovel-
tamista koskevista säännöksistä annettua ko-
mission asetusta (ETY) N:o 2454/93;

3) tullisuspensiomenettelyllä tai -järjestel-
mällä jotakin tullikoodeksissa säädettyä unio-
nin tullialueelle tuotavia muita kuin unionita-
varoita koskevaa tullivalvontaa, väliaikaista
varastointia, vapaa-alueita tai vapaavarastoja
koskevaa erityismenettelyä tai tullikoodeksin
84 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitet-
tua menettelyä;

4) väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mällä järjestelmää, jota sovelletaan valmiste-
veron alaisten tuotteiden valmistukseen, ja-
lostukseen, hallussapitoon tai siirtoon unio-
nin alueella tai kolmannen maan tai alueen
kautta väliaikaisesti valmisteverottomina, ei
kuitenkaan tuotteisiin, joihin sovelletaan tul-
lisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää;

5) verottomalla varastolla paikkaa, jossa
valtuutettu varastonpitäjä ansiotoiminnassaan
valmistaa, jalostaa, pitää hallussaan tai vas-
taanottaa taikka josta se lähettää valmisteve-
ron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuu-
den järjestelmässä verottoman varaston si-
jaintipaikan jäsenvaltion toimivaltaisten vi-
ranomaisten vahvistamin edellytyksin;

6) valtuutetulla varastonpitäjällä luonnol-
lista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka jäsen-
valtion toimivaltaiset viranomaiset ovat val-
tuuttaneet ansiotoiminnassaan verottomassa
varastossa valmistamaan, jalostamaan, pitä-
mään hallussaan, vastaanottamaan tai sieltä
lähettämään valmisteveron alaisia tuotteita
väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä;

7) rekisteröidyllä vastaanottajalla sellaista
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle
määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomai-
set ovat vahvistamiensa edellytysten mukai-
sesti myöntäneet luvan ansiotoiminnassaan
vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita
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toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitse-
vasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuu-
den järjestelmässä;

8) väliaikaisesti rekisteröidyllä vastaanot-
tajalla sellaista luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimi-
valtaiset viranomaiset ovat vahvistamiensa
edellytysten mukaisesti myöntäneet oikeuden
ansiotoiminnassaan vastaanottaa tietyn mää-
rän valmisteveron alaisia tuotteita, tietyltä lä-
hettäjältä, tiettynä ajankohtana toisesta jäsen-
valtiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipai-
kasta väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mässä;

9) rekisteröidyllä lähettäjällä sellaista
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle
tuontijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
ovat vahvistamiensa edellytysten mukaisesti
myöntäneet luvan ansiotoiminnassaan lähet-
tää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikai-
sen verottomuuden järjestelmässä tullikoo-
deksissa tarkoitetun vapaaseen liikkeeseen
luovutuksen jälkeen;

10) tietokoneistetulla järjestelmällä val-
misteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja
valvonnan tietokoneistamisesta tehdyn Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston päätöksen
1152/2003/EY 1 artiklassa tarkoitettua tieto-
koneistettua järjestelmää, jonka tarkoituksena
on hallinnollisen saateasiakirjan sähköinen
siirtäminen ja valvonnan parantaminen;

11) etämyynnillä myyntiä, jossa Suomeen
sijoittautunut muu kuin valtuutettu varaston-
pitäjä tai rekisteröity vastaanottaja tai väliai-
kaisesti rekisteröity vastaanottaja, joka ei har-
joita itsenäistä taloudellista toimintaa, on os-
tanut toisesta jäsenvaltiosta kulutukseen luo-
vutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka
etämyyjä tai joku tämän puolesta suoraan tai
välillisesti lähettää tai kuljettaa Suomeen;

12) etämyyjällä myyjää, joka myy tuotteita
Suomeen 11 kohdan mukaisesti;

13) veroedustajalla sellaista Suomeen si-
joittautunutta henkilöä, jonka etämyyjä on
nimennyt ja jonka tulliviranomainen on hy-
väksynyt suorittamaan valmisteverot etämyy-
jän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuot-
teista;

14) hallussapidolla kaupallisessa tarkoi-
tuksessa sitä, että henkilö, joka on muu kuin
yksityishenkilö, pitää hallussaan valmisteve-
ron alaisia tuotteita tai sitä, että yksityishen-

kilö pitää kyseisiä tuotteita hallussaan ja kul-
jettaa niitä muuta kuin omaa käyttöään varten
72 §:n mukaisesti;

15) valmisteveron alaisten tuotteiden tuon-
nilla valmisteveron alaisten tuotteiden saapu-
mista unionin alueelle, paitsi jos tuotteet on
asetettu niiden unionin alueelle saapumisen
yhteydessä tullisuspensiomenettelyyn tai -jär-
jestelmään, sekä niiden poistumista tullisus-
pensiomenettelystä tai -järjestelmästä;

16) suoralla luovutuksella valmisteveron
alaisten tuotteiden vastaanottamista muualla
kuin valtuutetun varastonpitäjän verotto-
massa varastossa tai rekisteröidyn vastaanot-
tajan vastaanottopaikassa;

17) verokaudella kalenterikuukautta;
18) verokausi-ilmoittajalla valtuutettua va-

rastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, ve-
roedustajaa sekä niitä verovelvollisia, joihin
asianomaisen valmisteverolain tai muun lain
mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinon-
harjoittajaa koskevia säännöksiä;

19) tuontipaikalla paikkaa, jossa tavarat
ovat silloin, kun ne luovutetaan vapaaseen
liikkeeseen tullikoodeksin 79 artiklan mukai-
sesti;

20) vientipaikalla paikkaa, jossa valmiste-
veron alaiset tuotteet poistuvat unionin alu-
eelta;

21) vientijäsenvaltiolla jäsenvaltiota, jossa
vienti-ilmoitus annetaan tullikoodeksin 161
artiklan 5 kohdan mukaisesti;

22) valmisteverotusdirektiivin soveltamis-
asetuksella neuvoston direktiivin
2008/118/EY täytäntöön panemisesta valmis-
teveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti ve-
rottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen
menettelyjen osalta annettua komission ase-
tusta (EY) N:o 684/2009;

23) yhdenmukaistetun valmisteveron alai-
silla tuotteilla valmisteverotusdirektiivin so-
veltamisasetuksen liitteen 2 kohdassa 11 mai-
nittuja tuotteita.

2 luku

Verovelvollisuus

7 §

Veron suorittamisvelvollisuus

Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun
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valmisteveron alainen tuote luovutetaan kulu-
tukseen Suomessa, jollei tässä laissa tai
asianomaisessa valmisteverolaissa muuta sää-
detä.

8 §

Kulutukseen luovutus

Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan:
1) valmisteveron alaisten tuotteiden poistu-

mista, sääntöjenvastainen poistaminen mu-
kaan lukien, väliaikaisen verottomuuden jär-
jestelmästä;

2) valmisteveron alaisten tuotteiden hallus-
sapitoa väliaikaisen verottomuuden järjestel-
män ulkopuolella, jos valmisteveroa ei ole
suoritettu tämän lain tai asianomaisen valmis-
teverolain nojalla;

3) valmisteveron alaisten tuotteiden val-
mistusta tai jalostusta väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmän ulkopuolella;

4) valmisteveron alaisten tuotteiden tuon-
tia, sääntöjenvastainen tuonti mukaan lukien,
Suomeen unionin ulkopuolelta, paitsi jos
tuotteet asetetaan välittömästi maahantuonnin
tapahduttua väliaikaisen verottomuuden jär-
jestelmään;

5) sitä, että rekisteröity vastaanottaja, väli-
aikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai 18
§:ssä tarkoitettu henkilö vastaanottaa tuot-
teita;

6) sitä, että tuotteita vastaanotetaan suo-
rassa luovutuksessa;

7) sitä, että verottomassa varastossa tode-
taan tuotteiden selvittämätöntä kulutusta;

8) sitä, että valmisteveron alaisia tuotteita
otetaan omaan käyttöön verottomassa varas-
tossa.

9 §

Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen
verottomuuden järjestelmässä

Kulutukseen luovutuksena ei pidetä tuot-
teiden täydellistä tuhoutumista tai lopullista
menettämistä, joka on tapahtunut väliaikaisen
verottomuuden järjestelmässä tuotteiden
luonteesta johtuvan syyn, kuten vanhentumi-
sen, haihtumisen tai näihin verrattavan tuot-
teen ominaisuuksiin liittyvän syyn vuoksi,

ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamatto-
man tapahtuman, kuten tulipalon, rikkoutu-
misen tai vastaavan muun tapahtuman, seu-
rauksena. Tuotteita pidetään täydellisesti tu-
houtuneina tai lopullisesti menetettyinä, jos
niitä ei ole enää mahdollista käyttää valmiste-
veron alaisina tuotteina.

Tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai
lopullinen menettäminen on näytettävä toteen
sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia
tyydyttävällä tavalla, jossa tuotteet tuhoutui-
vat tai menetettiin. Jos ei ole mahdollista
määrittää, missä tuhoutuminen tai menettämi-
nen tapahtui, se on näytettävä toteen sen jä-
senvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyt-
tävällä tavalla, jossa se havaittiin. Jos tuotteet
tuhoutuvat tai menetetään Suomessa tai se
havaitaan Suomessa, se on näytettävä toteen
tulliviranomaista tyydyttävällä tavalla.

10 §

Tuotteiden hävittäminen

Kulutukseen luovutuksena ei pidetä väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä olevien
valmisteveron alaisten tuotteiden hävittä-
mistä, jos se on tapahtunut tulliviranomaisen
luvalla. Edellytyksenä on lisäksi, että hävittä-
minen tapahtuu tulliviranomaisen valvon-
nassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

11 §

Sääntöjenvastainen menettely väliaikaisen
verottomuuden järjestelmässä

Jos valmisteveron alaisia tuotteita väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä siirrettä-
essä on Suomessa tapahtunut sääntöjenvastai-
suus, joka on johtanut tuotteiden poistumi-
seen väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mästä, tuotteet katsotaan luovutetuiksi kulu-
tukseen Suomessa.

Jos valmisteveron alaisia tuotteita väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä siirrettä-
essä on Suomessa havaittu sääntöjenvastai-
suus, joka on johtanut tuotteiden poistumi-
seen väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mästä ja jos ei ole mahdollista määrittää,
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missä sääntöjenvastaisuus tapahtui, kulutuk-
seen luovutuksen katsotaan tapahtuneen Suo-
messa sinä ajankohtana, jona sääntöjenvastai-
suus havaittiin.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa tulliviranomaisen on ilmoitettava
asiasta lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille vi-
ranomaisille.

Jos Suomesta väliaikaisen verottomuuden
järjestelmässä lähetetyt tuotteet eivät ole saa-
puneet määräpaikkaansa eikä siirron aikana
ole havaittu sääntöjenvastaisuutta, joka olisi
johtanut tuotteiden poistumiseen tästä järjes-
telmästä, tuotteet katsotaan luovutetun kulu-
tukseen Suomessa silloin, kun siirto alkoi,
jollei neljän kuukauden kuluessa siirron alka-
misesta osoiteta, että siirto on päättynyt, tai
osoiteta paikkaa, jossa sääntöjenvastaisuus on
tapahtunut.

Jos tuotteita on lähetetty Suomesta väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä, eivätkä
ne ole saapuneet määräpaikkaansa ja jos va-
kuudenantaja ei ole tiennyt tai ei ole voinut
tietää, että tuotteet eivät ole saapuneet määrä-
paikkaan, hän voi 30 päivän kuluessa siitä,
kun tulliviranomaiset toimittivat hänelle tästä
tiedon, osoittaa siirron päättyneen tai osoittaa
paikan, jossa sääntöjenvastaisuus tapahtui.

Jos 2 tai 4 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa saadaan kolmen vuoden kuluessa siir-
ron alkamispäivästä selville, että tuotteiden
kulutukseen luovutukseen johtanut säännön-
vastaisuus tapahtui muussa jäsenvaltiossa,
tulliviranomainen palauttaa Suomessa kanne-
tut valmisteverot sen jälkeen, kun on esitetty
todiste siitä, että valmisteverot on kannettu
siinä jäsenvaltiossa, jossa kulutukseen luovu-
tus tapahtui.

Jos tuotteista on kannettu valmisteverot
toisessa jäsenvaltiossa, mutta kolmen vuoden
kuluessa siirron alkamispäivästä saadaan sel-
ville, että tuotteiden kulutukseen luovutuk-
seen johtanut sääntöjenvastaisuus tapahtui
Suomessa, on tulliviranomaisen ilmoitettava
asiasta tuotteista valmisteverot kantaneen jä-
senvaltion viranomaisille.

Sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tässä
pykälässä sellaista tilannetta, joka syntyy vä-
liaikaisen verottomuuden järjestelmässä ole-
vien valmisteveron alaisten tuotteiden siirron
aikana ja jonka johdosta kyseisten tuotteiden
siirto tai sen osa ei ole päättynyt 57 §:n

mukaisesti, lukuun ottamatta 9 §:ssä tarkoi-
tettua täydellistä tuhoutumista tai lopullista
menettämistä.

12 §

Verovelvolliset

Valmisteverovelvollinen on:
1) valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity

vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vas-
taanottaja tai muu henkilö, joka poistaa tai
jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet
poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjes-
telmästä;

2) valtuutettu varastonpitäjä, jonka verotto-
massa varastossa on todettu tuotteiden selvit-
tämätöntä kulutusta tai jonka verottomassa
varastossa valmisteveron alaiset tuotteet on
otettu omaan käyttöön tai jonka verottomasta
varastosta tuotteet on poistettu sääntöjenvas-
taisesti, ja sellainen muu henkilö, joka on
osallistunut tällaiseen omaan käyttöön otta-
miseen tai säännönvastaiseen poistamiseen;

3) valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity
lähettäjä tai se, joka antoi tai jonka piti antaa
tuotteiden siirtoa koskeva vakuus, tai se, joka
osallistui tuotteiden sääntöjen vastaiseen
poistamiseen väliaikaisen verottomuuden jär-
jestelmästä ja joka tiesi tai jonka olisi kohtuu-
della pitänyt tietää poistamisen sääntöjenvas-
taisuudesta, jos valmisteveron alaisten tuot-
teiden siirrossa väliaikaisen verottomuuden
järjestelmässä on tapahtunut 11 §:n 1, 2 tai 4
momentissa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus;

4) se, joka pitää hallussaan sellaisia val-
misteveron alaisia tuotteita, joista ei ole val-
misteveroja suoritettu Suomessa, tai osallis-
tuu tällaisten tuotteiden hallussapitoon väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuo-
lella;

5) se, joka valmistaa tai jalostaa muualla
kuin verottomassa varastossa valmisteveron
alaisia tuotteita tai osallistuu valmistamiseen
tai jalostamiseen;

6) se, joka antaa ilmoituksen ja se, jonka
puolesta tuotteista annetaan ilmoitus valmis-
teveron alaisten tuotteiden tuonnin yhtey-
dessä sekä sääntöjenvastaisen tuonnin osalta
jokainen muu tuontiin osallistuva henkilö; il-
moituksen antajaan rinnastetaan myös hen-
kilö, joka tuo tuotteita Suomeen unionin tul-
lialueeseen kuuluvalta kolmannelta alueelta.
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Jos muita kuin yhdenmukaistetun valmis-
teveron alaisia tuotteita tuodaan toisesta jä-
senvaltiosta tai unionin ulkopuolelta, verovel-
vollinen on edellä 3 tai 6 kohdassa tarkoitet-
tujen lisäksi se valtuutettu varastonpitäjä,
jonka verottomaan varastoon tuotteet siirre-
tään tai johon ne olisi pitänyt siirtää tai se
rekisteröity vastaanottaja, jonka on tarkoitus
ottaa tuotteet vastaan.

Jos 1 tai 2 momentin mukaisia verovelvol-
lisia on useita, he vastaavat verosta yhteisvas-
tuullisesti.

Verovelvollisuudesta eräissä tapauksissa
säädetään lisäksi tämän lain 9 luvussa sekä
asianomaisessa valmisteverolaissa.

13 §

Verovelvollisuus eräissä tilanteissa

Se, joka on hankkinut valmisteveron alai-
sia tuotteita verotta tämän lain tai asianomai-
sen valmisteverolain nojalla, on velvollinen
suorittamaan tuotteista valmisteveron, jos
tuotteet on käytetty muuhun kuin verotto-
maan tarkoitukseen.

Se, joka valtuutetun varastonpitäjän kon-
kurssiin asettamisen jälkeen luovuttaa varas-
tosta kulutukseen valmisteveron alaisia tuot-
teita, on velvollinen suorittamaan tuotteista
valmisteveron siten kuin valtuutettu varaston-
pitäjä.

Jos unionin ulkopuolelle vietävät valmiste-
veron alaiset tuotteet on asetettu toisessa jä-
senvaltiossa tullikoodeksin 91 artiklassa tar-
koitettuun ulkoisen passituksen menettelyyn
eikä tätä menettelyä päätetä sitä koskevien
säännösten mukaisesti, tuotteista on suoritet-
tava valmisteveroa, jos tuotteet ovat Suo-
messa tai voidaan olettaa, että ne on täällä
kulutettu. Verovelvollinen on edellä tarkoite-
tuista tuotteista tullikoodeksissa tarkoitettu
velallinen.

14 §

Veron määräämisen ajankohta

Valmistevero määrätään sinä päivänä voi-
massa olevien säännösten mukaan, jona tuote

on luovutettu kulutukseen Suomessa tai ve-
ron suorittamisvelvollisuus on muutoin syn-
tynyt.

Unionin ulkopuolelta tuotavista tuotteista,
joita ei ole asetettu välittömästi maahantuon-
nin tapahduttua väliaikaisen verottomuuden
järjestelmään, valmistevero määrätään sinä
päivänä voimassa olevien säännösten mu-
kaan, jona tulliviranomainen on hyväksynyt
tuotteen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista
koskevan ilmoituksen.

Edellä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa vero määrätään sinä päivänä voi-
massa olevien säännösten mukaan, jona tuote
on käytetty verolliseen tarkoitukseen.

Jos veronalaisia tuotteita on vastaanotettu
taikka tuotu maahan kaupalliseen tai muuhun
elinkeinotarkoitukseen noudattamatta tämän
lain verotusta ja valvontaa koskevia säännök-
siä, vero määrätään maksettavaksi sinä päi-
vänä voimassa olevien säännösten mukaan,
jona tuotteet on vastaanotettu tai tuotu maa-
han taikka sääntöjenvastaisuus on muutoin
todettu.

15 §

Verotettavat määrät

Valtuutetulle varastonpitäjälle vero määrä-
tään kultakin verokaudelta niistä tuotteista,
jotka verokauden aikana on luovutettu kulu-
tukseen.

Rekisteröidylle vastaanottajalle ja vero-
edustajalle vero määrätään kultakin verokau-
delta niistä tuotteista, jotka on verokauden
aikana vastaanotettu.

Edellä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
verovelvolliselle vero määrätään verokauden
aikana verolliseen tarkoitukseen käytetyistä
tuotteista. Verotukseen sovelletaan muutoin-
kin, mitä rekisteröidystä vastaanottajasta sää-
detään.

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa
vero määrätään niistä tuotteista, jotka kul-
loinkin on vastaanotettu tai joista muutoin on
suoritettava veroa.

Jos valtuutetun varastonpitäjän verottoman
varaston lupa peruutetaan, varastonpitäjän on
suoritettava valmistevero verottomassa varas-
tossa luvan päättyessä olevista tuotteista.
Valmistevero määrätään tällöin luvan voi-
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massaolon päättymistä seuraavana päivänä
voimassa olevien säännösten mukaan. Vero
on ilmoitettava ja maksettava siten kuin
31 §:n 2 momentissa ja 46 §:n 2 momentissa
säädetään. Mitä tässä momentissa säädetään,
ei sovelleta, jos valtuutettu varastonpitäjä on
asetettu konkurssiin.

16 §

Verosta tehtävät vähennykset

Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus
vähentää verokaudelta suoritettavasta valmis-
teverosta asianomaisen verokauden aikana
verottomaan varastoon palautetuista tuotteista
suoritettu tai suoritettava valmistevero. Vä-
hennystä ei voi kuitenkaan tehdä sellaisista
tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet
tai lopullisesti menetetty tuotteiden luon-
teesta johtuvasta syystä, kuten vanhentumi-
sen, haihtumisen tai näihin verrattavan tuot-
teen ominaisuuksiin liittyvän syyn vuoksi.

Lisäksi valtuutetulla varastonpitäjällä ja re-
kisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus vä-
hentää verokaudelta suoritettavasta valmiste-
verosta vero, joka on suoritettu tai suoritet-
tava sellaisista kulutukseen luovutetuista
tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet
tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamatto-
man tapahtuman tai ylivoimaisen esteen
vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä sellaisista
tuotteista, joiden tuhoutuminen on johtunut
tuotteiden luonteesta. Vähennys voidaan
tehdä ainoastaan sellaisista tuotteista, joiden
täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen me-
nettäminen voidaan näyttää toteen. Tuotteet,
joista tehdään vähennys, on hävitettävä tulli-
viranomaisen valvonnassa tai muutoin sen
hyväksymällä tavalla.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vä-
hennyksen saa tehdä se varastonpitäjä tai re-
kisteröity vastaanottaja, joka on suorittanut
tai on velvollinen suorittamaan tuotteista val-
misteveron. Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tua vähennystä ei voida tehdä täysimääräi-
senä verokaudelta suoritettavaa veroa lasket-
taessa, valtuutettu varastonpitäjä tai rekiste-
röity vastaanottaja saa vähentää vähentämättä
jääneen määrän kuluvan vuoden seuraavilta
tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta
tehtävissä ilmoituksissa.

3 luku

Verottomuus

17 §

Valmisteverottomuus

Verottomia ovat tuotteet, joita valmiste-
taan, jalostetaan, pidetään hallussa tai siirre-
tään väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mässä ja tuotteet, jotka asetetaan tullikoodek-
sin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointi-
menettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun
vientimenettelyyn.

Valmisteveron alaisten tuotteiden verotto-
muudesta säädetään lisäksi asianomaisessa
valmisteverolaissa.

18 §

Vapautukset valmisteverosta

Verottomia ovat tuotteet, jotka:
1) on tarkoitettu käytettäviksi ulkovallan

Suomessa toimivan diplomaattisen edustus-
ton tai lähetetyn konsulin viraston virallisessa
käytössä tai diplomaattisen edustajan tai lähe-
tetyn konsulin tai heidän talouteensa kuulu-
vien perheenjäsenten henkilökohtaisessa käy-
tössä;

2) on tarkoitettu Suomessa toimivien kan-
sainvälisten järjestöjen käyttöön näiden jär-
jestöjen kansainvälisissä perustamissopimuk-
sissa tai niiden toiminnan kotipaikkaa koske-
vissa sopimuksissa määrätyin rajoituksin ja
edellytyksin;

3) on tarkoitettu Pohjois-Atlantin sopimuk-
sen sopimusvaltion, joka ei ole se jäsenvaltio,
jossa valmisteverosaatava on syntynyt, ase-
voimien käyttöön tai niihin liittyvän siviili-
henkilöstön käyttöön taikka niiden messien
tai kanttiinien tarpeisiin;

4) on tarkoitettu Kyproksen tasavallan pe-
rustamissopimuksen nojalla Kyprokseen si-
joitettujen Yhdistyneen kuningaskunnan ase-
voimien tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön
käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien
tarpeisiin;

5) on tarkoitettu kolmansien maiden tai
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyyn so-
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pimukseen perustuvaan kulutukseen, jos täl-
lainen sopimus on hyväksyttävä tai sallittu
arvonlisäverosta vapauttamisen kannalta;

6) luovutetaan Euroopan unionin Suo-
messa sijaitsevalle toimielimelle viralliseen
käyttöön, jos tuotteiden verollinen hankinta-
hinta on yhteensä vähintään 80 euroa, sekä
tuotteet, jotka toimitetaan Euroopan unionin
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle toimieli-
melle vastaavin edellytyksin kuin verotto-
muus myönnetään sijaintivaltiossa.

Edellä 1 momentissa mainittuihin tarkoi-
tuksiin valmisteveron alaisia tuotteita voi-
daan myydä verotta verottomasta varastosta.
Energiatuotteiden ja sähkön osalta verova-
paus voidaan toteuttaa palauttamalla valmis-
tevero, jolloin sovelletaan 83 §:ää.

Jos valmisteveron alaisia tuotteita siirre-
tään toisesta jäsenvaltiosta 1 momentissa tar-
koitetuille vastaanottajille väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä, valmisteveron
alaisten tuotteiden mukana on oltava verova-
paustodistus. Lisäksi sovelletaan, mitä 8 lu-
vussa säädetään tuotteiden siirroista väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verova-
pautuksen edellytyksenä on, että tuotteiden
ostaja ennen tuotteiden luovuttamista tai lä-
hettämistä toimittaa valtuutetulle varastonpi-
täjälle alkuperäisenä todistuksen, jossa hänen
sijaintivaltionsa toimivaltainen viranomainen
on vahvistanut hänen oikeutensa verottomien
tuotteiden hankintaan.

Ulkoministeriö antaa Suomessa toimivan
diplomaattisen edustuston, lähetetyn konsu-
linviraston, kansainvälisen järjestön tai niiden
henkilökuntaan kuuluvan henkilön pyynnöstä
3 ja 4 momentissa tarkoitetun verovapausto-
distuksen. Jos tuotteet luovutetaan Euroopan
unionin toimielimelle Euroopan yhteisöjen
erioikeuksista ja vapauksista annetussa pöy-
täkirjassa edellytetyllä tavalla, Euroopan
unionin asianomainen toimielin antaa 4 mo-
mentissa tarkoitetun verovapaustodistuksen.

Kun valmisteveron alaisia tuotteita tuo-
daan unionin ulkopuolelta 1 momentissa mai-
nittuun tarkoitukseen, menettelystä verotto-
muuden toteuttamiseksi on voimassa, mitä

vastaavien tuotteiden tullittomuudesta sääde-
tään tai määrätään.

19 §

Muonituksen verottomuus

Verottomia ovat ammattimaisessa kansain-
välisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-
aluksella myytäviksi tarkoitetut tuotteet
89 §:ssä säädetyin edellytyksin sekä tällai-
sella aluksella kulutettaviksi tarkoitetut tuot-
teet ja aluksen poltto- ja voiteluaineet, jotka
alus tuo Suomen tullialueelle mukanaan tai
jotka siihen Suomen tullialueella toimitetaan
edellä sanottua tarkoitusta varten. Verotto-
muus koskee myös aluksessa Suomen tulli-
alueella myytäviä ja kulutettavia tuotteita.

Tullihallitus voi antaa tarkempia määräyk-
siä menettelystä, jota on noudatettava hankit-
taessa ja toimitettaessa tuotteita 1 momen-
tissa säädettyyn tarkoitukseen. Tulliviran-
omaisella on oikeus rajoittaa alukseen toimi-
tettavien verottomien tuotteiden määriä sen
mukaan kuin on tarpeellista matkustajamää-
rän, aluksen koon, liikennöimisalueen ja mui-
den olojen mukaan.

Verottomia ovat viranomaisen käytössä
olevalla ulkomaalaisella aluksella, joka on
vierailumatkalla Suomen tullialueella, tai vi-
ranomaisen käytössä olevalla kotimaisella
aluksella, joka lähtee vahvistetun vierailu-
suunnitelman mukaan viralliselle edustusmat-
kalle Suomen tullialueen ulkopuolelle, kulu-
tettaviksi tarkoitetut tuotteet tai tällaisen
aluksen poltto- ja voiteluaineet, jotka alus tuo
mukanaan tai jotka siihen Suomen tullialu-
eella toimitetaan sen omaa käyttöä varten.

20 §

Verottomien tuotteiden tuhoutuminen ja
hävittäminen

Valmisteveroa ei kanneta verottomaan tar-
koitukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat
täydellisesti tuhoutuneet, lopullisesti menete-
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tyt tai hävitetyt, siten kuin 9 ja 10 §:ssä
säädetään.

4 luku

Valmisteveron alaisiin tuotteisiin liittyvä
toiminta ja luvat

21 §

Toiminnan luvanvaraisuus

Valmisteveron alaisia tuotteita saa valmis-
taa, jalostaa, pitää hallussa, lähettää tai vas-
taanottaa väliaikaisen verottomuuden järjes-
telmässä vain tähän toimintaan annetun luvan
perusteella.

Tulliviranomainen antaa hakemuksesta lu-
van toimia valtuutettuna varastonpitäjänä, re-
kisteröitynä vastaanottajana, rekisteröitynä
lähettäjänä tai veroedustajana sekä luvan ve-
rottoman varaston pitämiseen. Luvan on ol-
tava voimassa toiminnan alkaessa ja sen ai-
kana.

22 §

Veroton varasto

Valmisteveron alaisten tuotteiden, joista
valmisteveroa ei ole maksettu, valmistuksen,
jalostuksen ja hallussapidon on tapahduttava
verottomassa varastossa.

Valtuutetun varastonpitäjän on sijoitettava
kaikki väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mässä vastaanottamansa valmisteveron alai-
set tuotteet verottomaan varastoonsa, paitsi
jos tuotteet on toimitettu suoraan luovutuk-
seen.

Tuotteet on järjestettävä verottomassa va-
rastossa siten, että viranomainen voi vaikeu-
detta todeta tuotteiden määrän ja laadun.

23 §

Valtuutetun varastonpitäjän luvan
myöntämisen edellytykset

Valtuutetun varastonpitäjän lupa myönne-
tään luonnolliselle henkilölle tai oikeushenki-
lölle, jos tämä ansiotoiminnassaan:

1) harjoittaa valmisteveron alaisten tuottei-
den valmistusta tai jalostusta;

2) harjoittaa valmisteveron alaisten tuottei-
den tukkukauppaa jatkuvasti ja merkittävässä
laajuudessa;

3) käyttää tai luovuttaa käytettäväksi val-
misteveron alaisia tuotteita tässä laissa tai
asianomaisessa valmisteverolaissa verotto-
maksi säädettyyn tarkoitukseen jatkuvasti ja
merkittävässä laajuudessa;

4) pitää 89 §:n 2 momentissa tarkoitettua
verottomien tavaroiden myymälää;

5) vuokraa varastotilaa ja -palveluja 1—4
kohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittami-
seksi; tai

6) harjoittaa muuta 1—5 kohdassa tarkoi-
tettuun toimintaan rinnastettavaa toimintaa.

24 §

Verottoman varaston luvan myöntämisen
edellytykset

Verottoman varaston lupa myönnetään sel-
laista varastoa, tilaa tai aluetta varten:

1) joka on luvan hakijan hallinnassa ja
tulliviranomaisen valvottavissa;

2) joka soveltuu ja jota tullaan käyttämään
sellaisen 23 §:ssä tarkoitetun toiminnan har-
joittamiseen, johon hakijalle myönnetään tai
on myönnetty valtuutetun varastonpitäjän
lupa; ja

3) jonka pitämiselle luvan hakijalla on hy-
väksyttävä ja perusteltu tarve.

Verottoman varaston lupaa ei myönnetä
sille osalle 23 §:n 1—3 kohdassa tarkoitet-
tuun toimintaan käytettävästä varastosta, jota
pidetään valmisteveron alaisten tuotteiden
vähittäismyyntivarastona tai -paikkana, an-
niskelutilana taikka muuna näitä vastaavana
tilana.

25 §

Rekisteröidyn vastaanottajan, rekisteröidyn
lähettäjän ja veroedustajan luvan myöntämi-

sen edellytykset

Rekisteröidyn vastaanottajan lupa myön-
netään luonnolliselle henkilölle tai oikeus-
henkilölle, joka ansiotoiminnassaan vastaan-
ottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta
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jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta
tuontipaikasta.

Rekisteröidyn lähettäjän lupa myönnetään
luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle,
joka ansiotoiminnassaan lähettää valmisteve-
ron alaisia tuotteita vapaaseen liikkeeseen
luovuttamisen jälkeen.

Veroedustajan lupa myönnetään luonnolli-
selle henkilölle tai oikeushenkilölle, jonka
toisessa jäsenvaltiossa toimiva valmisteveron
alaisten tuotteiden etämyyjä on valtuuttanut
toimimaan hänen veroedustajanaan Suomessa
hänen etämyyntinä myymistään tuotteista.

26 §

Luvan myöntämisen muut edellytykset

Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn
vastaanottajan, rekisteröidyn lähettäjän tai
veroedustajan lupa myönnetään hakijalle:

1) jota saadun selvityksen perusteella pide-
tään luotettava;

2) jolla katsotaan olevan riittävät taloudel-
liset ja toiminnalliset edellytykset toiminnan
harjoittamiseen;

3) joka ei ole konkurssissa ja jos hakija on
luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen
eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoi-
tettu; ja

4) joka on antanut 28 §:n mukaisen vakuu-
den.

Hakijaa ei pidetä luotettavana, jos hakijana
oleva luonnollinen henkilö taikka hakijana
olevan yhteisön hallituksen jäsen, toimitus-
johtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muussa
näihin rinnastettavassa asemassa oleva tai to-
siasiallinen edunsaaja on syyllistynyt rikok-
seen, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen
olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan toi-
mintaa, johon lupaa haetaan. Hakijaa ei
myöskään pidetä luotettavana, jos hän on
muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoitta-
nut olevansa ilmeisen sopimaton harjoitta-
maan toimintaa, johon lupaa haetaan.

Hakijalla ei katsota olevan riittäviä talou-
dellisia edellytyksiä toiminnan harjoittami-
seen erityisesti, jos hakija on ulosmittauksen
tai muun selvityksen mukaan kykenemätön
vastaamaan veloistaan tai hän on toistuvasti
tai huomattavasti laiminlyönyt veroja, julki-
sia maksuja tai muita velvoitteitaan.

Tulliviranomaisella on oikeus saada tässä
pykälässä tarkoitettua lupaharkintaa varten
salassapitosäännösten estämättä tarpeelliset
tiedot Verohallinnolta luvan hakijan veron-
maksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen
maksuun liittyvästä maksujärjestelystä. Tie-
tojen saamisesta rikosrekisteristä säädetään
rikosrekisterilaissa (770/1993).

27 §

Luvan sisältö

Lupapäätöksessä on vahvistettava valvon-
nan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot,
joita luvanhaltijan on noudatettava. Ehtoja
voidaan muuttaa valvonnallisten tarpeiden tai
luvanhaltijan toiminnassa tapahtuneiden
muutosten huomioon ottamiseksi.

Luvanhaltijan on ilmoitettava tulliviran-
omaiselle lupahakemuksessa ilmoitettujen
tietojen olennaisista muutoksista.

Lupa voidaan myöntää määräaikaisena.

28 §

Vakuudet

Valtuutetun varastonpitäjän on annettava
tarvittaessa verosaatavan turvaamiseksi va-
kuus valmisteverojen suorittamisesta valmis-
teveron alaisten tuotteiden valmistuksen, ja-
lostuksen ja hallussapidon osalta.

Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedus-
tajan on annettava tarvittaessa vakuus valmis-
teverojen suorittamisesta.

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
siirrettävistä tuotteista annettavasta vakuu-
desta säädetään 55 §:ssä. Toisessa jäsenvalti-
ossa kulutukseen luovutettujen tuotteiden
siirtämiseen liittyvästä vakuudesta säädetään
9 luvussa.

Tulliviranomainen määrää vakuuden mää-
rän. Vakuuden määrää harkittaessa tulee ot-
taa huomioon luvan hakijan luotettavuus, toi-
minnan laajuus ja hakijan taloudelliset edel-
lytykset vastata veroista. Tulliviranomainen
voi muuttaa vakuuden määrää luvanhaltijan
toiminnassa tapahtuneiden muutosten huo-
mioon ottamiseksi.
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29 §

Luvan peruuttaminen ja varoitus

Lupa peruutetaan, jos:
1) luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntä-

misen edellytyksiä;
2) luvanhaltija on olennaisesti laiminlyö-

nyt valmisteverojen maksamisen;
3) luvanhaltijan toiminnassa on ilmennyt

merkittäviä tai toistuvia puutteita, rikkomuk-
sia taikka laiminlyöntejä eikä niitä ole kor-
jattu kirjallisesta varoituksesta huolimatta; tai

4) luvanhaltija pyytää hakemuksella luvan
peruuttamista.

Jos luvanhaltijan toiminnassa ilmenee
puutteita, rikkomuksia tai laiminlyöntejä, tul-
liviranomainen voi antaa luvanhaltijalle kir-
jallisen varoituksen. Varoituksen antamisen
yhteydessä voidaan asettaa luvanhaltijalle
määräaika, jonka kuluessa luvanhaltijan tulee
korjata puute tai laiminlyönti.

Luvanhaltijan hakiessa luvan peruuttamista
lupa voidaan määrätä päättyväksi viimeistään
kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jät-
tämisestä tulliviranomaiselle.

Luvan peruuttamisen jälkeen tulliviran-
omainen palauttaa viipymättä 28 §:ssä tarkoi-
tetun vakuuden tai sen osan siitä, jota ei ole
käytetty verojen suoritukseksi, sen jälkeen
kun luvanhaltijalla ei ole maksamattomia ve-
roja eikä ole tiedossa, että luvassa tarkoite-
tusta toiminnasta aiheutuisi uusia verovel-
voitteita.

Luvan katsotaan päättyvän, kun luvanhal-
tija asetetaan konkurssiin.

30 §

Valmisteverotuksen rekisterit

Tulliviranomainen pitää hallinnollisesta
yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla anne-
tussa neuvoston asetuksessa 2073/2004/EY
edellytettyä rekisteriä luvanhaltijoista ja ve-
rottomista varastoista. Lisäksi tulliviranomai-
nen pitää tämän lain ja valmisteverolakien
täytäntöön panemiseksi rekisteriä, johon mer-
kitään valmisteverotuksen toimittamista tai
verojen palauttamista varten tarpeelliset tie-
dot.

Tietojen luovuttamiseen rekistereistä so-

velletaan, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään, ja henkilötietojen muuhun käsittelyyn,
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään,
jollei tästä laista tai 113 §:ssä tarkoitetuista
säännöksistä muuta johdu.

Luvanhaltijoista ja verottomista varastoista
pidettävästä rekisteristä luovutetaan tietoja
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin
sähköisesti toisten jäsenvaltioiden valmiste-
verotusta hoitaville viranomaisille siten kuin
1 momentissa mainitussa asetuksessa sääde-
tään.

5 luku

Ilmoitusvelvollisuus

31 §

Veroilmoituksen antaminen

Verokausi-ilmoittajan on annettava tullivi-
ranomaiselle veroilmoitus kultakin verokau-
delta viimeistään verokautta seuraavan kalen-
terikuukauden 18 päivänä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vero-
velvollisen on annettava tulliviranomaiselle
veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä,
kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorit-
tamisvelvollisuus on muutoin syntynyt, tämä
päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei kat-
sota arkilauantaita. Neljän arkipäivän ilmoi-
tusaikaa ei sovelleta, jos tarkastuksessa tai
muutoin havaitaan, että tuotteet on tuotu
maahan tai vastaanotettu noudattamatta tä-
män lain verotusta ja valvontaa koskevia
säännöksiä.

Tullihallitus voi perustellusta syystä mää-
rätä verovelvollisen antamaan veroilmoituk-
sen muuna kuin 1 tai 2 momentissa säädet-
tynä ajankohtana tai antamaan yhteisen ve-
roilmoituksen kahdesta tai useammasta verot-
tomasta varastosta.

Veroilmoituksessa on annettava veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tie-
dot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista
toimituksista. Valtuutetun varastonpitäjän on
annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta
verottomasta varastosta. Verovelvollisen alle-
kirjoittama veroilmoitus on annettava Tulli-
hallituksen vahvistamalla lomakkeella.
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Veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti
(sähköinen veroilmoitus). Sähköinen veroil-
moitus on varmennettava vahvasta sähköi-
sestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoi-
tuksista annetun lain (617/2009) 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tai muulla hyväksyttä-
vällä tavalla.

Veroilmoitus katsotaan annetuksi silloin
kun se on saapunut tulliviranomaiselle. Saa-
pumisajankohdasta säädetään sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetun lain
(13/2003) 10 §:ssä ja hallintolain (434/2003)
18 §:ssä.

32 §

Tarkemmat määräykset sähköisen veroilmoi-
tuksen antamisesta

Tullihallitus antaa tarkemmat määräykset
siitä, koska sähköinen veroilmoitusmenettely
otetaan käyttöön, mitä tuotteita ja keitä vero-
velvollisia se koskee sekä siitä, mitä säh-
köistä menettelyä käyttäen ja mitä varmenne-
tai tunnistemenettelyä käyttäen sähköinen ve-
roilmoitus voidaan antaa.

6 luku

Verotuksen toimittaminen

33 §

Verotuspäätös

Tulliviranomainen vahvistaa verotuspää-
töksessä veroilmoituksen ja saamansa muun
selvityksen perusteella viivytyksettä suoritet-
tavan valmisteveron määrän.

Vero vahvistetaan verotuspäätöksessä tuo-
teryhmittäin. Vero lasketaan täysiltä veron
perusteena olevilta yksiköiltä jättämällä täy-
den yksikön yli menevät osat huomioon otta-
matta. Täyden yksikön yli menevät osat ote-
taan kuitenkin huomioon, jos veroa määrä-
tään yksityishenkilöiden mukanaan tuomille
tai vastaanottamille verotettaville tuotteille.

34 §

Arvioverotus

Jos veroilmoitusta ei ole annettu tai sitä ei

oikaistunakaan voida panna verotuksen pe-
rusteeksi, verotus on toimitettava arvion mu-
kaan (arvioverotus). Verotuspäätöksessä on
tällöin mainittava arvion perusteet. Arviove-
rotus voidaan toimittaa, jos 96 §:ssä tarkoite-
tussa tarkastuksessa havaitaan vajausta.

35 §

Oikaisu veronsaajan hyväksi

Jos valmistevero laskuvirheen tai siihen
verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen
johdosta, että tulliviranomainen ei ole asiaa
joltakin osin tutkinut, on verovelvollisen sitä
aiheuttamatta jäänyt kokonaan tai osaksi
määräämättä tai sitä on samanlaisesta syystä
palautettu liikaa, tulliviranomaisen on, jollei
asia muutoin ole vireillä tai valitukseen anne-
tulla päätöksellä ratkaistu, oikaistava anta-
maansa päätöstä.

Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa sitä
seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin
vero tai veronpalautus määrättiin tai olisi pi-
tänyt määrätä.

36 §

Jälkiverotus

Jos sen johdosta, että verovelvollinen on
kokonaan tai osaksi laiminlyönyt ilmoitta-
misvelvollisuutensa tai antanut puutteellisen,
erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen
taikka muun tiedon taikka asiakirjan, valmis-
tevero on jäänyt kokonaan tai osaksi määrää-
mättä tai sitä on palautettu liikaa, tulliviran-
omaisen on määrättävä verovelvollisen suori-
tettavaksi mainitusta syystä määräämättä jää-
nyt valmistevero (jälkiverotus).

Jälkiverotus on toimitettava kolmen vuo-
den kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden
alusta, jolloin vero tai veronpalautus määrät-
tiin tai olisi pitänyt määrätä.

37 §

Oikaisun ja jälkiverotuksen toimittaminen

Oikaisu tai jälkiverotus voidaan toimittaa
myös verokautta pidemmältä ajalta, kuitenkin
enintään kalenterivuodelta.
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38 §

Asian selvittäminen

Kun verovelvollinen on täyttänyt ilmoitta-
misvelvollisuutensa, veroviranomaisen ja ve-
rovelvollisen on osallistuttava mahdollisuuk-
siensa mukaan asian selvittämiseen. Pääasial-
lisesti sen osapuolen, jolla on siihen parem-
mat edellytykset, on esitettävä asiasta selvi-
tys.

39 §

Päätöksen perusteleminen

Verotuspäätös on perusteltava, jos siinä
poiketaan verovelvollisen antamasta veroil-
moituksesta tai päätös koskee arvioverotusta,
oikaisua veronsaajan hyväksi, jälkiverotusta,
veronkorotusta tai virhemaksua taikka pää-
töksessä muutoin poiketaan säännönmukai-
sesta verotuksesta. Perusteluissa on ilmoitet-
tava, mitkä pääasialliset tosiseikat on otettu
päätöksen perusteiksi, ja mainittava sovelle-
tut säännökset.

Päätös voidaan jättää perustelematta, jos se
on ilmeisen tarpeetonta.

40 §

Kuuleminen

Jos verotusta toimitettaessa olennaisesti
poiketaan verovelvollisen antamasta veroil-
moituksesta, verovelvolliselle on varattava ti-
laisuus tulla asiassa kuulluksi.

Ennen arvioverotuksen, veronsaajan hy-
väksi tapahtuvan oikaisun tai jälkiverotuksen
toimittamista verovelvolliselle on varattava
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

41 §

Päätöksen tiedoksianto

Päätös voidaan antaa tiedoksi saantitodis-
tusmenettelyä käyttämättä, jolloin se katso-
taan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä
sen jälkeen, kun päätös on annettu postin
kuljetettavaksi, jollei muuta näytetä. Päätös
voidaan antaa tiedoksi myös henkilökohtai-
sesti. Tällöin päätös katsotaan saadun tie-

doksi päätöksen vahvistamispäivää seuraa-
vana arkipäivänä.

Päätös sähköisesti annettuun ilmoitukseen
tai hakemukseen voidaan antaa tiedoksi myös
sähköisesti ilmoittamalla, että päätös on saa-
tavissa tulliviranomaisen tietojärjestelmästä.
Tällöin päätös katsotaan saadun tiedoksi seu-
raavana arkipäivänä siitä, kun päätös on saa-
tavissa tulliviranomaisen tietojärjestelmästä.

Päätös annetaan tulliasiamiehelle tiedoksi
siten, että hänelle varataan tilaisuus tutustua
päätökseen ja sen perusteena oleviin asiakir-
joihin.

Muilta osin päätöksen tiedoksiannosta sää-
detään hallintolaissa ja sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa.

42 §

Veron kiertäminen

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle
on annettu sellainen oikeudellinen muoto,
joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai
tarkoitusta, valmisteverotusta toimitettaessa
on meneteltävä niin kuin asiassa olisi käy-
tetty oikeaa muotoa.

43 §

Veronkorotus

Valmisteveroa voidaan korottaa:
1) jos verovelvollinen on ilman pätevää

syytä antanut veroilmoituksen tai muun tie-
don tai asiakirjan säädetyn määräajan jäl-
keen, vähintään 50 eurolla ja enintään 2 500
eurolla, ja jos veroilmoitus, muu tieto tai
asiakirja on annettu vasta kehotuksen jälkeen
tai jos niissä on vähäinen puutteellisuus eikä
verovelvollinen ole noudattanut kehotusta
sen korjaamiseen, enintään 3 500 eurolla;

2) jos verovelvollinen on ilman pätevää
syytä antanut veroilmoituksen tai muun tie-
don tai asiakirjan virheellisenä tai olennai-
sesti vaillinaisena taikka jos hän kehotuksen
saatuaan ilman pätevää syytä on jättänyt il-
moittamisvelvollisuutensa kokonaan tai
osaksi täyttämättä, enintään 30 prosentilla;

3) jos verovelvollinen on tahallaan tai tör-
keästä tuottamuksesta antanut puutteellisen,
erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen,
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muun tiedon tai asiakirjan taikka jättänyt
muutoin ilmoittamisvelvollisuutensa täyttä-
mättä ja mainitunlainen menettely on ollut
omiaan aiheuttamaan sen, että verovelvolli-
selle olisi voinut jäädä veroa määräämättä,
enintään 50 prosentilla.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
menettelyä, ottaen huomioon sillä saavutetta-
vissa olleen hyödyn määrä ja muut asiaan
vaikuttavat olosuhteet, on pidettävä törkeänä,
veroa voidaan korottaa vähintään 50 ja enin-
tään 100 prosentilla.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu virheel-
lisyys tai laiminlyönti koskee vain osaa val-
misteveron alaisista tuotteista, veronkorotus
on määrättävä vain tätä osaa vastaavasta val-
misteverosta.

44 §

Virhemaksu

Jos 43 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitettu menettely koskee valmistevero-
tusta, jossa veroa ei määrätä maksettavaksi
tai jossa veron määrä on vähäinen eikä veron-
korotusta ole määrätty taikka jos tässä laissa
tai asianomaisessa valmisteverolaissa tai näi-
den nojalla annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa tai näihin säännöksiin perustuvassa tul-
liviranomaisen päätöksessä tai määräyksessä
tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus tai muu
velvollisuus on laiminlyöty, taikka jos val-
misteveron palautuksen saamiseksi on an-
nettu puutteellisia tai vääriä tietoja, virhe-
maksua voidaan määrätä vähintään 50 euroa
ja enintään 15 000 euroa.

45 §

Veronkorotuksen ja virhemaksun
määrääminen

Veronkorotusta ja virhemaksua määrättä-
essä otetaan huomioon menettelyn moititta-
vuus, toistuvuus ja muut niihin rinnastettavat
seikat.

Ennen veronkorotuksen tai virhemaksun
määräämistä asianomaiselle on varattava ti-
laisuus tulla kuulluksi. Päätös veronkorotuk-
sen tai virhemaksun kantamisesta voidaan
kuitenkin tehdä asianomaista kuulematta, jos

veronkorotus tai virhemaksu määrätään sillä
perusteella, että veroilmoitus tai muu tieto tai
asiakirja on annettu tulliviranomaiselle sää-
detyn määräajan jälkeen.

Veronkorotus tai virhemaksu jää voimaan
verovelvollisuuden lakkaamisesta tai valmis-
teveron palauttamisesta huolimatta, jos syyt,
joiden perusteella seuraamus on määrätty,
ovat yhä olemassa.

7 luku

Veron maksaminen ja veronkanto

46 §

Veron maksamisen ajankohta

Verokausi-ilmoittajan on maksettava vero-
kaudelta suoritettava valmistevero viimeis-
tään verokautta seuraavan kalenterikuukau-
den 27 päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä
tai arkilauantai, veron saa maksaa ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen.

Muun verovelvollisen kuin verokausi-il-
moittajan on maksettava vero kymmenen ar-
kipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vas-
taanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus
on muutoin syntynyt tämä päivä mukaan lu-
ettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita.
Edellä 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetuissa tapauksissa veron suorittamisvelvol-
lisuus syntyy välittömästi, kun tuotteet on
sääntöjenvastaisesti vastaanotettu tai tuotu
maahan taikka sääntöjenvastaisuus on muu-
toin todettu.

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotus-
päätöstä tiedoksi ennen tässä pykälässä tar-
koitetun määräajan päättymistä, valmistevero
on suoritettava veroilmoituksen tai verovel-
vollisen kirjanpidon mukaisena.

47 §

Veronkanto

Jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin sää-
detä, sovelletaan valmisteveron kantoon, pe-
rintään, vastuuseen verosta ja palauttamiseen
soveltuvin osin, mitä veronkantolaissa
(609/2005) tai sen nojalla säädetään tai mää-
rätään, jolloin veronkantolaissa tarkoitettuna
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veronkantoviranomaisena toimii tulliviran-
omainen.

48 §

Veronlisäys ja viivekorko

Jos verovelvollinen suorittaa veron sääde-
tyn maksuajankohdan jälkeen ilman mak-
suunpanoa, hänen on oma-aloitteisesti mak-
settava samalla veronlisäystä. Jos veronlisä-
ystä ei makseta oma-aloitteisesti, tulliviran-
omainen määrää veronlisäyksen. Verotuspää-
töksellä maksuunpannulle erääntyneelle mak-
samattomalle valmisteverolle on suoritettava
viivekorkoa.

Veronlisäys ja viivekorko lasketaan siten
kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta anne-
tussa laissa (1556/1995) säädetään. Jälkivero-
tuksen ja veronsaajan hyväksi tehtävän oikai-
sun yhteydessä veronlisäyksen määräämiseen
sovelletaan, mitä veronlisäyksestä ja viiveko-
rosta annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään.

49 §

Palautuskorko

Jos valmisteveroa palautetaan veronoikai-
sun tai valituksen johdosta, palautusmäärälle
maksetaan korkoa. Korko lasketaan vuotui-
sena korkona, joka on kutakin kalenterivuotta
edeltävän puolivuotiskauden korkolain
(633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vä-
hennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kui-
tenkin vähintään 0,5 prosenttia. Korko laske-
taan veron maksupäivästä. Korkoa ei makseta
100 euroa pienemmälle palautettavalle mää-
rälle. Korkoon sovelletaan valmisteveroa
koskevia säännöksiä, jollei tässä laissa tai
muussa laissa toisin säädetä.

50 §

Pienin kannettava ja palautettava
valmistevero

Jos päätöksen loppusumma on pienempi
kuin 10 euroa, valmistevero jätetään kanta-
matta.

Pienin palautettava valmistevero on 10 eu-
roa.

Kun veroa kannetaan tai palautetaan 3 §:n
1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, pie-
nimpään kannettavaan ja palautettavaan val-
misteveroon sovelletaan, mitä pienimmästä
kannettavasta tai palautettavasta tullista sää-
detään tai määrätään.

8 luku

Tuotteiden siirtäminen väliaikaisen
verottomuuden järjestelmässä

51 §

Tuotteiden siirrot väliaikaisen verottomuuden
järjestelmässä

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia
tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä unionin alueella tai,
jos tuotteet siirretään kolmannen maan tai
kolmannen alueen kautta:

1) verottomasta varastosta toiseen verotto-
maan varastoon, rekisteröidylle vastaanotta-
jalle, väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanot-
tajalle tai vientipaikkaan;

2) verottomasta varastosta 18 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulle vastaanottajalle, jos
tuotteet lähetetään toisesta jäsenvaltiosta;

3) tuontipaikasta johonkin 1 tai 2 kohdassa
tarkoitettuun määräpaikkaan tai vastaanotta-
jalle, jos kyseiset tuotteet lähettää rekisteröity
lähettäjä.

Muita kuin yhdenmukaistetun valmisteve-
ron alaisia tuotteita voidaan siirtää väliaikai-
sen verottomuuden järjestelmässä:

1) Suomen alueella verottomasta varas-
tosta toiseen verottomaan varastoon tai vien-
tipaikkaan taikka toiseen jäsenvaltioon;

2) toisesta jäsenvaltiosta tai tuontipaikasta
Suomessa sijaitsevaan verottomaan varastoon
tai rekisteröidylle vastaanottajalle.

52 §

Rekisteröity vastaanottaja

Rekisteröity vastaanottaja saa ansiotoimin-
nassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia
tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa
sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verot-
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tomuuden järjestelmässä. Rekisteröity vas-
taanottaja ei saa pitää hallussaan eikä lähettää
väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
valmisteveron alaisia tuotteita.

53 §

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa
ansiotoiminnassaan vastaanottaa tiettynä
ajankohtana tietyn määrän valmisteveron
alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai
Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä. Väliai-
kaisesti rekisteröity vastaanottaja ei saa pitää
hallussaan eikä lähettää väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä valmisteveron alaisia
tuotteita.

Tulliviranomainen myöntää oikeuden toi-
mia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanotta-
jana, jos henkilö on ennen valmisteveron
alaisten tuotteiden lähettämistä tehnyt lähe-
tettävistä tuotteista ilmoituksen tulliviran-
omaiselle ja antanut vakuuden niistä suoritet-
tavasta valmisteverosta.

54 §

Suora luovutus

Valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity
vastaanottaja voi ottaa vastaan valmisteveron
alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden
järjestelmässä muualla kuin verottomassa va-
rastossaan tai rekisteröidyn vastaanottajan
vastaanottopaikassa, jos tuotteet on lähetetty
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta verotto-
masta varastosta tai toisessa jäsenvaltiossa tai
Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröi-
dyn vastaanottajan on ilmoitettava tulliviran-
omaiselle ennen kuin 1 momentissa tarkoi-
tettu toiminta aloitetaan. Tulliviranomainen
voi rajoittaa tai kieltää suoran luovutuksen
käytön valvonnallisista syistä.

Valtuutetulla varastonpitäjällä tai rekiste-
röidyllä vastaanottajalla on velvollisuus antaa
suoraan luovutukseen toimitetuista tuotteista
64 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaanotto-
raportti.

55 §

Vakuus valmisteveron alaisten tuotteiden
siirroista

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröi-
dyn lähettäjän on annettava vakuus valmiste-
verojen suorittamisesta valmisteveron alaisia
tuotteita siirrettäessä väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä. Vakuuden on oltava
voimassa kaikkialla unionissa.

Tulliviranomainen vahvistaa vakuuden
määrän valtuutetun varastonpitäjän ja rekiste-
röidyn lähettäjän luvan myöntämisen yhtey-
dessä.

56 §

Siirron alkaminen

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirto vä-
liaikaisen verottomuuden järjestelmässä alkaa
51 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tuissa tilanteissa silloin kun valmisteveron
alaiset tuotteet poistuvat lähettävästä verotto-
masta varastosta, ja 51 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa silloin, kun
ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tulli-
koodeksin 79 artiklan mukaisesti.

57 §

Siirron päättyminen

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirto vä-
liaikaisen verottomuuden järjestelmässä päät-
tyy silloin, kun vastaanottaja on vastaanotta-
nut valmisteveron alaiset tuotteet tai silloin,
kun tuotteet ovat poistuneet unionin alueelta.

58 §

Tuotteiden lähettäminen tietokoneistetun
järjestelmän valvonnassa

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten
tuotteiden siirroissa on käytettävä tietoko-
neistettua järjestelmää. Näiden tuotteiden
siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisen ve-
rottomuuden järjestelmässä vain, jos se ta-
pahtuu 2 ja 3 momentin mukaisesti laadittua
sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen.
Sähköisen hallinnollisen asiakirjan käyttöä ei
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kuitenkaan edellytetä, jos tuotteita siirretään
66 §:ssä tarkoitetussa yksinkertaistetussa me-
nettelyssä.

Jos valmisteveron alaisia tuotteita lähete-
tään väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mässä, valtuutetun varastonpitäjän ja rekiste-
röidyn lähettäjän on toimitettava sähköisen
hallinnollisen asiakirjan luonnos tulliviran-
omaisille tietokoneistettua järjestelmää käyt-
täen.

Tulliviranomainen tarkastaa sähköisen hal-
linnollisen asiakirjan luonnoksessa olevat tie-
dot sähköisesti. Jos tiedot eivät ole oikein,
tulliviranomainen ilmoittaa asiasta lähettä-
jälle viipymättä. Jos tiedot ovat oikein, tulli-
viranomainen antaa sähköiselle hallinnolli-
selle asiakirjalle yksilöivän hallinnollisen vii-
tekoodin ja ilmoittaa sen lähettäjälle.

Tulliviranomainen toimittaa sähköisen hal-
linnollisen asiakirjan viipymättä määräjäsen-
valtion toimivaltaisille viranomaisille, jos
määräpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, tai
suoraan vastaanottajalle, jos vastaanottaja on
Suomessa.

Jos valmisteveron alaisia tuotteita siirre-
tään Suomesta vientipaikkaan eikä vienti-il-
moitusta anneta Suomessa, tulliviranomainen
toimittaa sähköisen hallinnollisen asiakirjan
viipymättä vientijäsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille. Jos vienti-ilmoitus annetaan
Suomessa, tulliviranomainen säilyttää säh-
köisen hallinnollisen asiakirjan odottamassa
vientiraporttia.

Tulliviranomaiselle saapunut sähköinen
hallinnollinen asiakirja toimitetaan edelleen
vastaanottajalle vain, jos tämä on valtuutettu
varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai
väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja.

59 §

Tuotteiden mukaan liitettävä asiakirja

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröi-
dyn lähettäjän on toimitettava valmisteveron
alaisten tuotteiden mukana seuraavalle henki-
lölle paperituloste sähköisestä hallinnollisesta
asiakirjasta tai muu kaupallinen asiakirja,
jossa selvästi havaittavalla tavalla mainitaan
yksilöivä hallinnollinen viitekoodi. Tämä
asiakirja on voitava pyydettäessä esittää toi-
mivaltaisille viranomaisille koko väliaikaisen

verottomuuden järjestelmässä tapahtuvan
siirron ajan.

60 §

Peruuttaminen

Lähettäjä voi peruuttaa sähköisen hallin-
nollisen asiakirjan niin kauan kuin siirto ei
ole alkanut 56 §:n mukaisesti.

61 §

Määräpaikan muutos

Lähettäjä voi väliaikaisen verottomuuden
järjestelmässä tapahtuvan siirron aikana
muuttaa määräpaikkaa käyttäen tietokoneis-
tettua järjestelmää sekä esittää uuden määrä-
paikan, jonka on oltava veroton varasto, re-
kisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekiste-
röity vastaanottaja, vientipaikka tai soveltu-
vissa tilanteissa 54 §:ssä tarkoitettu suoran
luovutuksen paikka.

62 §

Energiatuotteiden siirrot

Valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity
lähettäjä voi lähettää yhdenmukaistetun val-
misteveron alaisia energiatuotteita väliaikai-
sen verottomuuden järjestelmässä meritse tai
sisävesitse sellaiselle vastaanottajalle, joka ei
ole tarkasti tiedossa sillä hetkellä, kun lähet-
täjä antaa 58 §:ssä tarkoitetun sähköisen hal-
linnollisen asiakirjan luonnoksen.

Lähettäjän on tietokoneistettua järjestel-
mää käyttäen toimitettava tulliviranomaisille
vastaanottajaa koskevat tiedot heti kun ne
ovat tiedossa ja viimeistään siirron päätyttyä.

63 §

Lähetyksen jakaminen

Lähettäjä saa väliaikaisen verottomuuden
järjestelmässä jakaa yhdenmukaistetun val-
misteveron alaisten energiatuotteiden siirron
kahdeksi tai useammaksi siirroksi, jos:
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1) valmisteveron alaisten tuotteiden koko-
naismäärä ei muutu;

2) jakaminen suoritetaan Suomen tai muun
tällaisen menettelyn sallivan jäsenvaltion alu-
eella; ja

3) tulliviranomaiselle tai kyseisen muun
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille il-
moitetaan paikka, jossa siirto jaetaan.

Lähettäjän on ilmoitettava tulliviranomai-
selle ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu
toiminta aloitetaan.

64 §

Vastaanottaminen

Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn
vastaanottajan ja väliaikaisesti rekisteröidyn
vastaanottajan on viipymättä ja viimeistään
viiden arkipäivän kuluttua siirron päättymi-
sestä annettava tietokoneistettua järjestelmää
käyttäen raportti tuotteiden vastaanottami-
sesta (vastaanottoraportti). Tulliviranomai-
nen voi perustellusta syystä pidentää vastaan-
ottoraportin antamisen määräaikaa, jos vas-
taanottaja sitä pyytää.

Tulliviranomainen tarkastaa vastaanottora-
portissa olevat tiedot sähköisesti. Jos tiedot
eivät ole oikein, tulliviranomainen ilmoittaa
asiasta vastaanottajalle viipymättä. Jos nämä
tiedot ovat oikein, tulliviranomainen vahvis-
taa vastaanottajalle vastaanottoraportin rekis-
teröinnin ja lähettää raportin lähtöjäsenval-
tion toimivaltaisille viranomaisille.

Tulliviranomainen toimittaa vastaanottora-
portin lähettäjälle. Jos lähetys- ja määrä-
paikka sijaitsevat Suomessa, vastaanottora-
portti toimitetaan suoraan lähettäjälle.

Jos vastaanottajana on jokin 18 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuista henkilöistä tai yhtei-
söistä, vastaanottajan on 30 päivän kuluessa
siirron päättymisestä toimitettava tulliviran-
omaiselle 18 §:n 4 momentissa tarkoitetun
verovapaustodistuksen jäljennös sekä kaupal-
linen asiakirja, joka osoittaa vastaanotettujen
tuotteiden laadun ja määrän. Tulliviranomai-
nen lähettää asiakirjat viipymättä lähtöjäsen-
valtion toimivaltaisille viranomaisille toimi-
tettaviksi edelleen lähettäjälle siirron vahvis-
tamista varten.

65 §

Vientiraportti

Jos vienti-ilmoitus on annettu Suomessa,
tulliviranomainen laatii vientiraportin sen
vahvistuksen perusteella, jonka on antanut
tullikoodeksin soveltamisasetuksen 793 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettu poistumistoimi-
paikka tai se toimipaikka, jossa muodollisuu-
det suoritettiin, kun tuotteet siirrettiin kol-
mannelle alueelle. Vahvistuksessa on todis-
tettava, että valmisteveron alaiset tuotteet
ovat poistuneet unionin alueelta.

Tulliviranomainen tarkastaa 1 momentissa
mainitussa vahvistuksessa olevat tiedot säh-
köisesti. Kun tiedot on tarkastettu, tulliviran-
omainen lähettää vientiraportin lähtöjäsenval-
tion toimivaltaisille viranomaisille.

Tulliviranomainen toimittaa saapuneen
vientiraportin lähettäjälle.

66 §

Yksinkertaistettu menettely

Jos tuotteita siirretään verottomien varasto-
jen välillä väliaikaisen verottomuuden järjes-
telmässä Suomen alueella, valtuutettu varas-
tonpitäjä voi laatia sähköisen hallinnollisen
asiakirjan sijaan asiakirjan, joka sisältää seu-
raavat tiedot:

1) siirrettävät tuotteet ja niiden määrät ve-
rolajeittain;

2) lähettäjän ja vastaanottajan nimi, osoite
ja valmisteveronumero;

3) tuotteiden lähetyspäivä ja toimitus-
osoite;

4) lähettävän ja vastaanottavan varaston
valmisteveronumero; sekä

5) viitenumero, jolla lähetys voidaan yksi-
löidä lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpi-
dossa.

Asiakirja on laadittava kahtena kappa-
leena, joista toinen on säilytettävä lähettäjän
kirjanpidossa. Toinen asiakirjan kappale on
liitettävä tuotteiden kuljetuksen mukaan ja
säilytettävä vastaanottajan kirjanpidossa.
Vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava lä-
hettäjälle, jos vastaanotetut tuotteet poikkea-
vat asiakirjasta.
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67 §

Tietokoneistetun järjestelmän korvaava
järjestelmä

Jos tietokoneistettu järjestelmä ei ole käy-
tettävissä, valtuutettu varastonpitäjä tai rekis-
teröity lähettäjä voi aloittaa valmisteveron
alaisten tuotteiden siirron väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä seuraavin edellytyk-
sin:

1) tuotteiden mukana seuraa paperille laa-
dittu asiakirja, jossa on samat tiedot kuin
sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnok-
sessa; ja

2) valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity
lähettäjä ilmoittaa asiasta lähtöjäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille ennen siirron
alkamista sekä antaa selvityksen syystä,
jonka vuoksi tietokoneistettu järjestelmä ei
ole käytössä, jos se johtuu lähettäjästä.

Valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröi-
dyn lähettäjän on annettava sähköisen hallin-
nollisen asiakirjan luonnos 58 §:n mukaisesti,
kun tietokoneistettu järjestelmä on jälleen
käytettävissä.

Heti kun sähköisessä hallinnollisessa asia-
kirjassa olevat tiedot on hyväksytty 58 §:n
3 momentin mukaan, sähköinen hallinnolli-
nen asiakirja korvaa paperille laaditun asia-
kirjan. Tämän jälkeen sovelletaan 58 §:n 4 ja
5 momenttia sekä 64 ja 65 §:ää soveltuvin
osin.

Niin kauan kuin sähköisessä hallinnolli-
sessa asiakirjassa olevia tietoja ei ole hyväk-
sytty, siirron katsotaan tapahtuvan väliaikai-
sen verottomuuden järjestelmässä 1 momen-
tissa mainitun paperille laaditun asiakirjan
mukaisena.

Lähettävän valtuutetun varastonpitäjän tai
rekisteröidyn lähettäjän on säilytettävä 1 mo-
mentissa tarkoitetun paperille laaditun asia-
kirjan jäljennös kirjanpidossaan.

Jos tietokoneistettu järjestelmä ei ole käy-
tettävissä lähtöjäsenvaltiossa, lähettäjä toi-
mittaa 61 §:ssä tarkoitettua määräpaikan
muuttamista tai 62 §:ssä tarkoitettua energia-
tuotteiden jakamista koskevan tiedon muita
viestintäkeinoja käyttäen. Lähettäjän on il-
moitettava asiasta lähtöjäsenvaltion toimival-
taisille viranomaisille ennen kuin määrä-
paikka muuttuu tai siirto jaetaan.

68 §

Vastaanottoraportin ja vientiraportin
korvaavat asiakirjat

Jos vastaanottoraporttia ei voida siirron
päätyttyä antaa säädetyssä määräajassa 64 §:n
mukaisesti, koska määräjäsenvaltiossa ei ole
käytettävissä tietokoneistettua järjestelmää tai
tietokoneistettu järjestelmä ei ole ollut käy-
tössä lähtöjäsenvaltiossa eikä sähköinen hal-
linnollinen asiakirja ole vielä korvannut pa-
perista asiakirjaa, vastaanottajan on asianmu-
kaisesti perusteltuja tapauksia lukuun otta-
matta annettava tulliviranomaisille paperille
laadittu asiakirja, jossa ovat samat tiedot kuin
vastaanottoraportissa ja jossa todistetaan, että
siirto on päättynyt.

Tulliviranomainen lähettää 1 momentissa
tarkoitetun asiakirjan jäljennöksen lähtöjä-
senvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja
säilyttää vastaanottamansa jäljennöksen vas-
taanottajan saatavilla, paitsi jos vastaanottaja
pystyy antamaan vastaanottoraportin tietoko-
neistetun järjestelmän kautta pikaisesti tai jos
kyse on asianmukaisesti perustellusta tapauk-
sesta.

Kun tietokoneistettu järjestelmä on jälleen
käytettävissä määräjäsenvaltiossa tai kun
67 §:n 3 momentissa tarkoitetut menettelyt
on saatettu päätökseen, vastaanottajan on an-
nettava 64 §:n mukaisesti vastaanottoraportti.

Jos 65 §:ssä tarkoitettua vientiraporttia ei
voida esittää siirron päätyttyä, koska vientijä-
senvaltiossa ei ole käytettävissä tietokoneis-
tettua järjestelmää tai sähköinen hallinnolli-
nen asiakirja ei ole korvannut paperista asia-
kirjaa, vientijäsenvaltion toimivaltaiset viran-
omaiset lähettävät lähtöjäsenvaltion toimival-
taisille viranomaisille paperille laaditun asia-
kirjan, jossa on samat tiedot kuin
vientiraportissa ja jossa todistetaan, että siirto
on päättynyt, paitsi jos vientiraportti voidaan
toimittaa tietokoneistetun järjestelmän kautta
pikaisesti tai jos on kyse asianmukaisesti pe-
rustellusta tapauksesta.

Lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viran-
omaiset toimittavat lähettäjälle jäljennöksen
4 momentissa mainitusta paperille laaditusta
asiakirjasta tai säilyttävät sen hänen saatavil-
laan.

Kun tietokoneistettu järjestelmä on jälleen
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käytettävissä vientijäsenvaltiossa tai kun säh-
köinen hallinnollinen asiakirja on korvannut
paperisen asiakirjan, vientijäsenvaltion toimi-
valtaiset viranomaiset lähettävät vientirapor-
tin.

69 §

Vaihtoehtoiset todisteet

Sen estämättä, mitä 68 §:ssä säädetään,
vastaanottoraportti tai vientiraportti ovat to-
disteita siitä, että valmisteveron alaisten tuot-
teiden siirto on päättynyt 57 §:n mukaisesti.

Jos vastaanotto- tai vientiraporttia ei ole
muista kuin 68 §:n 1 momentissa mainituista
syistä annettu, vaihtoehtoisena näyttönä siir-
ron päättymisestä voidaan esittää asianmu-
kaisiin todisteisiin perustuva määräjäsenval-
tion toimivaltaisten viranomaisten antama
vahvistus, jonka mukaan lähetetyt valmiste-
veron alaiset tuotteet ovat saapuneet niille
ilmoitettuun määräpaikkaan. Jos kyse on
unionin ulkopuolelle vietävistä tuotteista,
näyttönä voidaan esittää sen jäsenvaltion,
jossa poistumistullitoimipaikka sijaitsee, toi-
mivaltaisten viranomaisten antama vahvistus
tuotteiden poistumisesta unionin alueelta.

Asianmukainen todiste on vastaanottajan
antama asiakirja, jossa on samat tiedot kuin
vastaanottoraportissa tai vientiraportissa. Kun
lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
ovat hyväksyneet asianmukaiset todisteet, he
päättävät siirron tietokoneistetussa järjestel-
mässä.

70 §

Tarkemmat määräykset tietokoneistetun
järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä

Tullihallitus antaa tarkempia määräyksiä
tietokoneistetun järjestelmän käytöstä, säh-
köisen hallinnollisen asiakirjan tietosisällöstä
sekä siitä, mitä varmenne- tai tunnistemenet-
telyä käyttäen sähköinen hallinnollinen asia-
kirja voidaan antaa.

Valmisteveron alaisten tavaroiden väliai-
kaisesti verottomissa siirroissa käytettävien
sähköisten sanomien rakenteesta ja sisällöstä
säädetään neuvoston direktiivin 2008/118/EY
täytäntöön panemisesta valmisteveron alais-

ten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siir-
toja koskevien tietokoneistettujen menettely-
jen osalta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 684/2009.

71 §

Eräiden tuotteiden siirtäminen ilman
tietokoneistettua järjestelmää

Muiden kuin yhdenmukaistetun valmiste-
veron alaisten tuotteiden siirtämisessä ei käy-
tetä tietokoneistettua järjestelmää eikä siihen
sovelleta, mitä 53, 58—65, 67, 68 ja 70 §:ssä
säädetään. Jos näitä tuotteita siirretään väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä verotto-
mien varastojen välillä Suomen alueella, nou-
datetaan 66 §:ssä säädettyä yksinkertaistettua
menettelyä.

Jos muita kuin yhdenmukaistetun valmis-
teveron alaisia tuotteita tuodaan unionin ul-
kopuolelta, valtuutetun varastonpitäjän tai re-
kisteröidyn vastaanottajan on merkittävä va-
paaseen liikkeeseen luovuttamista koskevaan
tulli-ilmoitukseen sen verottoman varaston
numero, johon tuotteet siirretään, ja tuonti-
erän viitenumero sekä merkittävä kirjanpi-
toonsa vastaanoton tapahduttua tulli-ilmoi-
tuksen numero ja tuontierän viitenumero.

9 luku

Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet

72 §

Yksityishenkilön tuomiset

Valmisteveroa ei kanneta toisessa jäsen-
valtiossa kulutukseen luovutetuista tuotteista,
jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyt-
töönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suomeen.

Jos yksityishenkilö hankkii tuotteita muu-
toin kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla,
hän on velvollinen suorittamaan tuotteista ve-
ron, jonka perusteesta ja määrästä säädetään
asianomaisessa valmisteverolaissa. Yksityis-
henkilön on lisäksi noudatettava kaupalliseen
tarkoitukseen toimitettavien tuotteiden vero-
tusta ja valvontaa koskevia tämän lain sään-
nöksiä.

Arvioitaessa sitä, onko yksityishenkilön
mukanaan Suomeen tuomat tuotteet katsot-
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tava tulevan hänen omaan käyttöönsä vai
kaupalliseen tai muuhun elinkeinotarkoituk-
seen, huomioon otetaan tuotteiden haltijan
kaupallinen asema ja hallussapidon syyt,
tuotteiden sijaintipaikka ja käytetty kuljetus-
tapa, tuotteisiin liittyvät asiakirjat, tuotteiden
luonne sekä tuotteiden määrä ja muut näihin
verrattavat asiaan vaikuttavat seikat.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, yksityishenkilön, joka tuo muka-
naan toisesta jäsenvaltiosta Suomeen mootto-
ripolttoainetta omaan käyttöönsä, on suoritet-
tava polttoaineesta nestemäisten polttoainei-
den valmisteverosta annetussa laissa
(1472/1994) tarkoitettua valmisteveroa ja
huoltovarmuusmaksua, jos kysymys on:

1) moottoripolttoaineesta, joka tuodaan
muulla tavalla kuin moottorikulkuneuvon ta-
vanomaisessa polttoainesäiliössä;

2) moottoripolttoaineesta, jota tuodaan va-
rasäiliössä enemmän kuin 10 litraa moottori-
kulkuneuvoa kohti; tai

3) lämmitykseen käytettävästä nestemäi-
sestä polttoaineesta, jota tuodaan muulla ta-
valla kuin ammattimaisessa elinkeinotoimin-
nassa käytettävässä säiliöautossa.

Edellä 4 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa yksityishenkilön on saapuessaan Suo-
meen ilmoitettava verotettava polttoaine tulli-
viranomaiselle.

73 §

Lahjalähetykset

Yksityishenkilö saa omaa käyttöään varten
verotta vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta
toisen yksityishenkilön vastikkeetta lähettä-
miä tupakkatuotteita ja alkoholijuomia enin-
tään seuraavat määrät:

1) tupakkatuotteita:
a) savukkeita 300 kappaletta;
b) pikkusikareita 150 kappaletta; yksittäis-

paino enintään kolme grammaa;
c) sikareita 75 kappaletta; tai
d) piippu- ja savuketupakkaa 400 gram-

maa;
2) alkoholijuomia:
a) alkoholia tai alkoholijuomaa, jonka al-

koholipitoisuus ylittää 22 tilavuusprosenttia,
1 litra;

b) alkoholia tai alkoholijuomaa, jonka al-

koholipitoisuus on enintään 22 tilavuuspro-
senttia, 3 litraa;

c) hiilihapottomia viinejä 5 litraa; ja
d) olutta 15 litraa.
Joka vastaanottaa tupakkatuotteita tai alko-

holijuomia enemmän kuin 1 momentissa sää-
detään verottomaksi, on velvollinen suoritta-
maan ylimenevältä osalta veron, jonka perus-
teesta ja määrästä säädetään asianomaisessa
valmisteverolaissa.

74 §

Yksityishenkilön hankinnat

Jos yksityishenkilö muuten kuin 72 §:ssä
tarkoitetulla tavalla tai etämyynnillä hankkii
toisesta jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä val-
misteveron alaisia tuotteita, jotka toinen yksi-
tyishenkilö tai ammattimainen elinkeinonhar-
joittaja kuljettaa Suomeen, tuotteet hankkinut
yksityishenkilö on verovelvollinen. Tuottei-
den kuljettamiseen osallistunut sekä tuotteita
Suomessa hallussaan pitävä ovat myös vas-
tuussa tuotteet hankkineen yksityishenkilön
suoritettavasta verosta kuin omasta verostaan.

Valmisteveroa on suoritettava sinä päivänä
voimassa olevien säännösten mukaan, jona
tuotteet luovutetaan tai luovutukseen tarkoi-
tettuja tuotteita pidetään hallussa Suomessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yksityis-
henkilön on ennen siirron aloittamista annet-
tava tulliviranomaiselle ilmoitus toisesta jä-
senvaltiosta Suomeen lähetettävistä yhden-
mukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista
sekä annettava vakuus valmisteverojen suo-
rittamisesta.

75 §

Hallussapito kaupallisessa tarkoituksessa

Jos toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen
luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita
pidetään hallussa kaupallisessa tarkoituksessa
Suomessa niiden täällä tapahtuvaa luovutta-
mista tai käyttöä varten, niistä on kannettava
valmistevero Suomessa, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta etämyyntiä koskevien säännös-
ten soveltamista.

Verovelvollinen on se, joka luovuttaa tuot-
teet tai pitää hallussaan luovutukseen tarkoi-
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tettuja tuotteita tai jolle tuotteet luovutetaan
Suomessa.

Valmisteveroa on suoritettava sinä päivänä
voimassa olevien säännösten mukaan, jona
tuotteet luovutetaan tai luovutukseen tarkoi-
tettuja tuotteita pidetään hallussa Suomessa.

Jos yhdessä jäsenvaltiossa kulutukseen jo
luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita
siirretään unionissa kaupallisissa tarkoituk-
sissa ja siirrossa noudatetaan 78 §:ssä säädet-
tyjä menettelyjä, tuotteita ei katsota pidettä-
vän hallussa tässä tarkoituksessa ennen kuin
ne saapuvat määräjäsenvaltioon.

76 §

Hallussapito vesi- tai ilma-aluksessa

Suomen ja toisen jäsenvaltion välillä lii-
kennöivässä vesi- tai ilma-aluksessa olevia
valmisteveron alaisia tuotteita, jotka eivät ole
myytävinä, kun alus on Suomen alueella, ei
katsota pidettävän hallussa kaupallisessa tar-
koituksessa Suomessa.

77 §

Veroton polttoaine ammattimaisessa
liikenteessä

Verotonta on polttoaine, joka on toisesta
jäsenvaltiosta saapuvan ammattimaisessa lii-
kenteessä olevan moottoriajoneuvon tavan-
omaisessa polttoainesäiliössä taikka ajoneu-
vossa olevaan jäähdytysjärjestelmään tai
muuhun järjestelmään liittyvässä tavanomai-
sessa polttoainesäiliössä, jos polttoaine on
tarkoitettu ajoneuvon omaa käyttöä taikka
ajoneuvossa olevan jäähdytysjärjestelmän tai
muun järjestelmän ylläpitämistä varten.

78 §

Menettely kaupallisissa siirroissa

Sen, joka lähettää tuotteita 75 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa Suomen
ja toisen jäsenvaltion välillä tai Suomessa
siten, että tuotteiden kuljetus tapahtuu toisen
jäsenvaltion alueen kautta, on varustettava
tuotteet lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luo-
vutettujen yhteisön sisällä liikkuvien valmis-
teveron alaisten tuotteiden yksinkertaistetusta

saateasiakirjasta annetussa komission asetuk-
sessa (ETY) N:o 3649/92 tarkoitetulla saate-
asiakirjalla (yksinkertaistettu saateasiakirja),
joka sisältää 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
asiakirjan keskeiset tiedot.

Verovelvollisen on ennen siirron aloitta-
mista annettava tulliviranomaiselle ilmoitus
toisesta jäsenvaltiosta Suomeen lähetettävistä
tuotteista sekä annettava vakuus valmisteve-
rojen suorittamisesta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei so-
velleta siirrettäessä muita kuin yhdenmukais-
tetun valmisteveron alaisia tuotteita Suomen
ja toisen jäsenvaltion välillä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
1 momentissa mainittua saateasiakirjaa kor-
vaavasta menettelystä, jota noudatetaan siir-
rettäessä kulutukseen luovutettuja tuotteita
säännöllisesti Suomen ja toisen jäsenvaltion
välillä. Edellytyksenä on, että toisessa jäsen-
valtiossa on vastavuoroisesti säädetty tai
määrätty samanlaisen yksinkertaistetun me-
nettelyn soveltamisesta.

79 §

Etämyynti

Valmistevero kannetaan etämyynnillä Suo-
meen myydyistä tuotteista.

Etämyyjä on verovelvollinen. Jos etämyy-
jällä on veroedustaja, hän on etämyyjän si-
jasta verovelvollinen. Etämyyjä on vastuussa
veroedustajan suoritettavasta valmisteverosta
kuin omasta verostaan.

Valmisteverovelvollisuus syntyy, kun val-
misteveron alaiset tuotteet luovutetaan Suo-
messa. Valmisteveroa on suoritettava sinä
päivänä voimassa olevien säännösten mu-
kaan, jona tuote luovutetaan Suomessa.

80 §

Menettely etämyynnissä

Etämyyjän, jolla ei ole Suomessa vero-
edustajaa, on annettava ilmoitus tulliviran-
omaiselle ennen valmisteveron alaisten tuot-
teiden lähettämistä toisesta jäsenvaltiosta
Suomeen sekä annettava vakuus valmisteve-
rojen suorittamisesta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
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siirrettäessä muita kuin yhdenmukaistetun
valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsen-
valtiosta Suomeen.

81 §

Kulutukseen luovutettujen tuotteiden
tuhoutuminen kuljetuksen aikana

Valmisteveroa ei kanneta Suomessa, jos
kulutukseen luovutetut valmisteveron alaiset
tuotteet tuhoutuvat täydellisesti tai ne mene-
tetään lopullisesti niiden kuljetuksen aikana
toisesta jäsenvaltiosta Suomeen. Tuhoutumi-
sen tai menettämisen tulee tapahtua tuottei-
den luonteesta johtuvan syyn, kuten vanhen-
tumisen, haihtumisen tai näihin verrattavan
tuotteen ominaisuuksiin liittyvän syyn
vuoksi, ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaa-
mattoman tapahtuman, kuten tulipalon, rik-
koutumisen tai vastaavan muun tapahtuman,
seurauksena taikka toimivaltaisen viranomai-
sen luvan perusteella. Tuotteita pidetään täy-
dellisesti tuhoutuneina tai lopullisesti mene-
tettyinä, jos niitä ei ole mahdollista käyttää
valmisteveron alaisina tuotteina.

Jos valmisteveron alaiset tuotteet tuhoutu-
vat täydellisesti tai ne menetetään lopullisesti
Suomessa tai tämä havaitaan Suomessa, tuot-
teiden tuhoutuminen tai menettäminen on
näytettävä toteen tulliviranomaista tyydyttä-
vällä tavalla. Jos tuotteet tuhoutuvat tai ne
menetetään tai se havaitaan muussa jäsenval-
tiossa, se on näytettävä toteen tämän jäsen-
valtion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttä-
vällä tavalla.

Vakuus, joka on annettu 28 §:n 2 momen-
tin, 78 §:n 2 momentin tai 80 §:n 1 momentin
nojalla, on vapautettava.

82 §

Sääntöjenvastainen menettely

Valmistevero kannetaan Suomessa sellai-
sista toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luo-
vutetuista tuotteista, joiden 75 §:n 1 momen-
tissa tai 79 §:n 1 momentissa tarkoitetun siir-
ron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus
Suomessa.

Valmistevero kannetaan, jos sääntöjenvas-
taisuus havaitaan Suomessa, mutta ei voida

määrittää, missä sääntöjenvastaisuus on ta-
pahtunut. Jos kuitenkin kolmen vuoden kulu-
essa päivästä, jona kulutukseen luovutetut
valmisteveron alaiset tuotteet on hankittu,
saadaan selville, missä jäsenvaltiossa sääntö-
jenvastaisuus todella tapahtui, valmistevero
kannetaan siinä jäsenvaltiossa.

Valmistevero kannetaan siltä, joka antoi
vakuuden veron maksamisesta 28 §:n 2 mo-
mentin, 78 §:n 2 momentin tai 80 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti, ja siltä, joka osallistui
sääntöjenvastaisuuteen.

Sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tässä
pykälässä tilannetta, kun 75 §:n 1 momen-
tissa tai 79 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoon ei
ole sovellettu 78 §:ssä tarkoitettua menettelyä
ja kun kyseisten tuotteiden siirto tai sen osa
ei ole päättynyt säännösten mukaisesti.

83 §

Valmisteveron palauttaminen tai peruutta-
minen

Jos sellaisia tuotteita, joista Suomessa on
suoritettu valmistevero, on käytetty tai toimi-
tettu käytettäviksi verottomaksi säädettyyn
tarkoitukseen, tuotteet käyttäneellä tai luovut-
taneella on oikeus hakemuksesta saada suori-
tettua veroa vastaava palautus, jollei tässä
laissa tai asianomaisessa valmisteverolaissa
ole verottomuuden toteuttamisesta muuta
säädetty. Palautuksen edellytyksenä on, että
hakija luotettavasti osoittaa tuotteet toimite-
tuiksi tai käytetyiksi verottomaan tarkoituk-
seen.

Jos sellaisia tuotteita, joista Suomessa on
suoritettu valmistevero, pidetään hallussa
kaupallisissa tarkoituksissa toisessa jäsenval-
tiossa siellä tapahtuvaa luovuttamista tai
käyttöä varten, tuotteet lähettäneellä on oi-
keus hakemuksesta saada suoritettua veroa
vastaava palautus. Palautuksen edellytyksenä
on, että tuotteiden siirrossa toiseen jäsenvalti-
oon on noudatettu 78 §:ssä säädettyä menet-
telyä ja hakija luotettavasti osoittaa, että tuot-
teesta on toisessa jäsenvaltiossa suoritettu
asianmukaisesti valmistevero.

Jos sellaisia tuotteita, joista Suomessa on
suoritettu valmistevero, myydään etämyyn-
nillä Suomesta toiseen jäsenvaltioon, tuotteet
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myyneellä on oikeus hakemuksesta saada
Suomessa suoritettua valmisteveroa vastaava
palautus. Palautuksen edellytyksenä on, että
etämyyjä tai hänen veroedustajansa on ennen
tuotteiden lähettämistä rekisteröitynyt ja an-
tanut vakuuden määräjäsenvaltioon sekä
maksanut tuotteista määräjäsenvaltion val-
misteveron.

Suomessa kulutukseen luovutetuista tuot-
teista suoritettu valmistevero on hakemuk-
sesta palautettava, jos tuotteista on 82 §:ssä
tarkoitetussa tilanteessa kannettu vero siinä
jäsenvaltiossa, jossa sääntöjenvastaisuus ta-
pahtui tai havaittiin. Tällöin myös 28 §:n
2 momentin, 78 §:n 2 momentin tai 80 §:n
1 momentin nojalla annettu vakuus on vapau-
tettava.

Jos 1—4 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa tuotteesta Suomessa määrättyä ve-
roa ei ole kokonaan suoritettu, suorittamatta
oleva vero peruutetaan. Palautusta tai peruu-
tusta on haettava tulliviranomaiselta kolmen
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päätty-
misestä, jolloin tuotteesta on Suomessa mää-
rätty vero.

10 luku

Unionin ulkopuolelta tuotavien tuotteiden
verottomuus

84 §

Yksityishenkilön tuomiset

Unionin ulkopuolelta Suomeen saapuva
matkustaja saa tuoda valmisteveron alaisia
tuotteita henkilökohtaisissa matkatavarois-
saan verotta enintään jäljempänä säädetyn
määrän. Verottomuuden edellytyksenä on, et-
tei tuonti ole luonteeltaan kaupallista.

Tuontia ei pidetä luonteeltaan kaupalli-
sena, jos:

1) tuonti on satunnaista;
2) tuontiin sisältyy yksinomaan matkusta-

jan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön
taikka lahjaksi tarkoitettuja tuotteita; ja

3) tuotteiden luonne ja määrä ovat sellai-
sia, ettei niitä voida pitää kaupallisiin tarkoi-
tuksiin tuotavina tuotteina.

Henkilökohtaisina matkatavaroina pide-
tään matkatavaroita, jotka matkustaja pystyy

esittämään tulliviranomaiselle Suomeen saa-
puessaan. Henkilökohtaisina pidetään myös
matkatavaroita, jotka matkustaja voi esittää
tulliviranomaiselle vasta myöhemmin, jos
matkustaja esittää selvityksen siitä, että kulje-
tuksesta vastaava yritys oli matkustajan läh-
töhetkellä rekisteröinyt nämä tuotteet mukana
seuraaviksi matkatavaroiksi.

Muiden kuin jäljempänä 85—87 §:ssä tar-
koitettujen valmisteveron alaisten tuotteiden
tuontiin sovelletaan lisäksi arvonlisäverolain
(1501/1993) 95 d §:ää.

Tuotteet, jotka osoitetaan hankituiksi ve-
rollisina toisesta jäsenvaltiosta, ovat kuiten-
kin verottomia sen mukaan kuin 72 §:ssä
säädetään.

85 §

Tupakkatuotteiden verottomat tuontimäärät

Verotta 84 §:n nojalla tuotavien tupakka-
tuotteiden enimmäismäärä on:

1) 200 savuketta;
2) 100 pikkusikaria; yksikköpaino enintään

kolme grammaa;
3) 50 sikaria; tai
4) 250 grammaa piippu- ja savuketupak-

kaa.
Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä

1 momentissa tarkoitettua tupakkatuotetta,
jos niiden prosentuaaliset osuudet verotto-
mista enimmäismääristä ovat yhteensä enin-
tään 100 prosenttia.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda tupakkatuot-
teita verotta.

Se, joka saapuessaan unionin ulkopuolelta
tuo mukanaan tupakkatuotteita enemmän
kuin tässä laissa säädetään verottomiksi, on
velvollinen suorittamaan ylimenevältä osalta
veroa, jonka perusteesta ja määrästä sääde-
tään tupakkaverosta annetussa laissa
(1470/1994).

86 §

Alkoholijuomien verottomat tuontimäärät

Matkustaja saa 84 §:n nojalla tuoda verotta
hiilihapotonta viiniä 4 litraa ja olutta 16 lit-
raa.

Lisäksi matkustaja saa tuoda verotta:
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1) litran alkoholia tai alkoholijuomaa,
jonka alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuuspro-
senttia; tai

2) 2 litraa alkoholia tai alkoholijuomaa,
jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 tila-
vuusprosenttia.

Verotta saa tuoda sekä 2 momentin 1 että 2
kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos niiden
prosentuaaliset osuudet verottomista enim-
mäismääristä ovat yhteensä enintään 100 pro-
senttia.

87 §

Veroton polttoaine

Verotta saa 84 §:n nojalla lisäksi tuoda
moottorikulkuneuvon tavanomaisessa poltto-
ainesäiliössä olevan polttoaineen ja jokaisen
moottorikulkuneuvon osalta enintään 10 lit-
raa tällaisella kulkuneuvolla kuljetettavassa
kannettavassa säiliössä olevaa polttoainetta.

Se, joka saapuessaan unionin ulkopuolelta
tuo mukanaan polttoainetta enemmän kuin 1
momentissa säädetään verottomaksi, on vel-
vollinen suorittamaan ylimenevältä osalta ve-
roa, jonka perusteesta ja määrästä säädetään
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annetussa laissa.

88 §

Lahjalähetykset

Yksityishenkilön unionin ulkopuolelta
Suomessa olevalle toiselle yksityishenkilölle
lähettämät vähäarvoiset, muut kuin kaupalli-
set lähetykset, savukkeita, pikkusikareita, si-
kareita, piippu- ja savuketupakkaa, alkoholia
ja alkoholijuomia lukuun ottamatta, ovat ve-
rottomia samoin edellytyksin ja rajoituksin
kuin, mitä näiden tuotteiden tullittomuudesta
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

89 §

Verottomien tuotteiden myynti vesi- tai
ilma-aluksessa tai lentokentällä

Verottomia ovat tuotteet, jotka myydään
matkatavaroissa mukaan otettaviksi ammatti-
maisessa kansainvälisessä liikenteessä ole-
vassa vesi- tai ilma-aluksessa matkustavalle

sellaisen unionin ulkopuolisen matkan ai-
kana, jolloin matkustajat voivat poistua aluk-
sesta.

Verottomia ovat tuotteet, jotka myydään
lentokentällä sijaitsevassa verottomien tava-
roiden myymälässä unionin ulkopuolelle
matkustavalle matkatavarana mukaan otetta-
viksi. Verottomien tavaroiden myymälällä
tarkoitetaan 6 §:n 5 kohdassa tarkoitettua ve-
rotonta varastoa.

90 §

Henkilökunnan tuomiset

Suomen ja unionin ulkopuolisen maan tai
alueen välisessä ammattimaisessa liiken-
teessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan
kuuluva saa tuoda verotta tuomisinaan tava-
roita samoin edellytyksin ja rajoituksin kuin,
mitä arvonlisäverolain 95 e §:ssä säädetään.

91 §

Veroton polttoaine ammattimaisessa
liikenteessä

Unionin ulkopuolelta saapuvissa moottori-
ajoneuvoissa ja erikoiskonteissa oleva poltto-
aine on verotonta samoin edellytyksin ja ra-
joituksin kuin, mitä näiden tuotteiden tullitto-
muudesta säädetään, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

11 luku

Kirjanpitovelvollisuus

92 §

Valtuutetun varastonpitäjän kirjanpitovel-
vollisuus

Valtuutetun varastonpitäjän on pidettävä
valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa,
josta käy selville verottomassa varastossa
valmistettujen, jalostettujen, varastoitujen,
omaan käyttöön otettujen, vastaanotettujen,
täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti
menetettyjen sekä varastosta lähetettyjen ja
sieltä kulutukseen luovutettujen tuotteiden
määrät, suorassa luovutuksessa vastaanotettu-
jen tuotteiden määrät sekä muut valmisteve-
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ron määräämistä ja verotuksen valvontaa var-
ten tarvittavat tiedot. Verotonta varastoa kos-
keva kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suo-
messa.

Veroton varasto on inventoitava säännölli-
sesti. Inventaariosta tehtävät tositteet on säi-
lytettävä osana verottoman varaston kirjanpi-
toa.

Valtuutetun varastonpitäjän on säilytettävä
Suomessa aikajärjestyksessä sellaiset väliai-
kaisesti verottomana vastaanotettujen tuottei-
den mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole
toimitettu tietokoneistettuun järjestelmään.
Ne on pyynnöstä toimitettava tulliviranomai-
selle.

93 §

Muun verovelvollisen, etämyyjän ja rekiste-
röidyn lähettäjän kirjanpitovelvollisuus

Muun kuin 92 §:ssä tarkoitetun verovel-
vollisen sekä sen, joka Suomesta etämyyn-
nillä myy valmisteveron alaisia tuotteita toi-
seen jäsenvaltioon, on pidettävä sellaista kir-
janpitoa, josta käy selville vastaanotettujen,
hallussa pidettyjen, siirrettyjen ja myytyjen
tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron
määräämistä ja verotuksen valvontaa varten
tarvittavat tiedot.

Rekisteröidyn vastaanottajan ja väliaikai-
sesti rekisteröidyn vastaanottajan on säilytet-
tävä Suomessa aikajärjestyksessä väliaikai-
sesti verottomana vastaanotettujen tuotteiden
mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toi-
mitettu tietokoneistettuun järjestelmään. Ne
on pyynnöstä toimitettava tulliviranomai-
selle.

Rekisteröidyn lähettäjän on pidettävä sel-
laista kirjanpitoa, josta käy selville väliaikai-
sessa verottomuusjärjestelmässä lähetettyjen
tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron
määräämistä ja verotuksen valvontaa varten
tarvittavat tiedot.

94 §

Muu kirjanpitovelvollisuus

Mitä 92 ja 93 §:ssä säädetään, koskee so-
veltuvin osin myös varastonpitäjän tai muun
verovelvollisen Suomessa olevan sivuliik-
keen edustajaa.

Sen, joka on hankkinut valmisteveron alai-
sia tuotteita verotta tässä laissa tai asianomai-
sessa valmisteverolaissa verottomaksi säädet-
tyyn tarkoitukseen, on pidettävä valmisteve-
rotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy
selville verotta hankittujen tuotteiden määrät,
tuotteiden käyttö ja varaston määrät.

95 §

Kirjanpitoaineiston selväkielisyys ja
säilytysaika

Edellä 92—94 §:ssä tarkoitettu kirjanpito-
aineisto on tehtävä selväkielisessä kirjalli-
sessa muodossa tai koneelliselle tietoväli-
neelle, josta se on muutettavissa selväkieli-
seen kirjalliseen muotoon tai yleisesti käy-
tössä olevaan tallennusmuotoon.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu aineisto on
säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan. Jos
aineisto on sekä selväkielisessä kirjallisessa
muodossa että koneellisella tietovälineellä, se
on säilytettävä molemmissa muodoissa edellä
säädetyn määräajan.

12 luku

Tarkastus, tietojenantovelvollisuus ja
haltuunotto

96 §

Tarkastus

Tulliviranomainen voi tehdä tarkastuksia
tämän lain tai asianomaisen valmisteverolain
säännösten noudattamisen valvomiseksi. Tar-
kastuksessa voi olla läsnä myös muun viran-
omaisen edustajia. Tarkastuksessa on nouda-
tettava soveltuvin osin, mitä hallintolain
39 §:ssä säädetään.

Verovelvollisen on pyydettäessä esitettävä
asianomaiselle tulliviranomaiselle tarkastusta
varten kirjanpitoaineistonsa, tiedot kirjanpito-
järjestelmästään ja sen yhteyksistä muihin
järjestelmiin, tiedot sisäisen valvonnan järjes-
telmistä ja muut verotuksessa tarpeelliset tie-
dot pyydetyssä muodossa. Jos tarkastettava
aineisto on säilytetty koneellisella tietoväli-
neellä, verovelvollisen on pyydettäessä saa-
tettava aineisto selväkieliseen kirjalliseen
muotoon tai yleisesti käytössä olevaan tallen-
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nusmuotoon. Verovelvollisen on myös esitet-
tävä varastonsa ja muut tilansa, siltä osin
kuin ne eivät kuulu kotirauhan piiriin, sekä
annettava tarvittavat tilat ja laitteet tarkastuk-
sen suorittamista varten ja muutoinkin avus-
tettava tarkastuksessa.

Tarkastusta suorittavalla henkilöllä on oi-
keus viedä tarkastettava aineisto tai siitä val-
mistettu jäljennös pois verovelvollisen hal-
lusta muualla tapahtuvaa tarkastusta varten,
jos se on mahdollista aiheuttamatta kohtuu-
tonta haittaa verovelvolliselle. Aineisto on
palautettava heti, kun sitä ei enää tarvita tar-
kastuksen suorittamista varten.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään vero-
velvollisesta, koskee soveltuvin osin myös
verovelvollisen Suomessa olevan sivuliik-
keen edustajaa ja sitä, joka on tämän lain tai
asianomaisen valmisteverolain nojalla hank-
kinut verotta valmisteveron alaisia tuotteita.

Jokaisen on salassapitosäännösten estä-
mättä annettava pyynnöstä tulliviranomai-
selle tietoja valmisteveron alaisten tuotteiden
ostoista, hallussapidosta, siirroista, myyn-
neistä ja valmistuksesta.

97 §

Tulliviranomaisen muut tarkastusvaltuudet

Tulliviranomaisella on oikeus tämän lain
tai asianomaisen valmisteverolain säännösten
noudattamisen valvomiseksi tai jos se on tar-
peen verotusta varten:

1) päästä varastoihin ja muihin tiloihin
sekä tarkastaa ne, jos niissä säilytetään tai
käsitellään valmisteveron alaisia tuotteita;

2) pysäyttää ja tarkastaa kulkuneuvo;
3) antaa valmisteveron alaisen tuotteen

purkamista, lastausta, kuljetusta, vastaanotta-
mista, varastointia ja lähettämistä koskevia
määräyksiä sekä asettaa valmisteveron alai-
sen tuotteen päällykseen, kuljetusvälineeseen
taikka varastoon lukko, sinetti tai muu tun-
nistemerkki.

Kotirauhan piiriin kuuluvaa tilaa ei kuiten-
kaan saa tarkastaa.

Tarkastuksessa voi olla läsnä myös muun
viranomaisen edustajia. Tarkastuksessa on
noudatettava soveltuvin osin, mitä hallinto-
lain 39 §:ssä säädetään.

98 §

Muu tietojenantovelvollisuus

Sen, joka on luovuttanut tai hankkinut
tuotteita 19 §:ssä verottomaksi säädettyä
käyttöä varten, on salassapitosäännösten estä-
mättä annettava tulliviranomaiselle tiedot
tuotteiden hankinnoista, käytöstä, varasto-
määristä, luovutuksista ja muista verotuksen
valvontaa varten tarpeellisista tiedoista. Tulli-
hallitus antaa tarkemmat määräykset tietojen
sisällöstä sekä toimittamistavasta ja -ajankoh-
dasta.

Sen, joka pitää hallussaan valmisteveron
alaisia tuotteita, on vaadittaessa annettava
tuotteista tulliviranomaiselle korvauksetta
näytteitä, jotka ovat tarpeen verotusta ja sen
valvontaa varten.

99 §

Verottoman käytön selvittämisen laiminlyönti

Jos se, joka on toimittanut verottomaan
tarkoitukseen taikka hankkinut tuotteita ve-
rotta tämän lain tai asianomaisen valmisteve-
rolain nojalla, ei voi jälkikäteen tehtävässä
tarkastuksessa osoittaa tuotteita toimitetuiksi
tai käytetyiksi verottomaan tarkoitukseen,
tuotteista on suoritettava valmistevero sen
mukaan kuin tässä laissa säädetään.

100 §

Sivullisen tietojenantovelvollisuus

Jokaisen on tulliviranomaisen kirjallisesta
kehotuksesta määräajassa annettava salassa-
pitosäännösten estämättä sellaisia toisen ve-
rotusta tai siitä johtunutta valitusasiaa varten
tarpeellisia toista koskevia tietoja, jotka sel-
viävät hänen hallussaan olevista asiakirjoista
tai muutoin ovat hänen tiedossaan, jos ne
eivät koske asiaa, josta hänellä lain mukaan
on oikeus kieltäytyä todistamasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla viran-
omaisella on oikeus tarkastaa tai 96 §:n
2 momentissa mainitulla tavalla tarkastuttaa
ne liike- ja muut asiakirjat, joista tämän py-
kälän 1 momentissa mainittuja tietoja voi olla
saatavissa.
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101 §

Vastuu tarkastuksesta aiheutuvista
kustannuksista

Sen, joka on 96, 98 ja 100 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla velvollinen esittämään ja anta-
maan tulliviranomaiselle valmisteverotusta
koskevia tietoja tai avustamaan tarkastuk-
sessa, on suoritettava nämä toimenpiteet
omalla kustannuksellaan.

102 §

Uhkasakko

Tulliviranomainen voi asettaa 96, 98 tai
100 §:ssä säädetyn tietojenantovelvollisuuden
tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakkoa ei kui-
tenkaan saa asettaa, jos asianosaista on ai-
hetta epäillä rikoksesta ja pyydetty aineisto
liittyy rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan.

103 §

Haltuunotto

Tulliviranomaisella on verosaatavien tur-
vaamiseksi oikeus ottaa haltuunsa valmiste-
veron alaiset tuotteet, jos:

1) niitä ei ole asianmukaisesti ilmoitettu
verotettaviksi;

2) niihin ei ole sovellettu valmisteverotusta
koskevia säännöksiä tai tulliviranomaisen
näiden säännösten nojalla antamia päätöksiä
ja määräyksiä;

3) niihin liittyvästä verovelvollisuudesta,
veron alaisuudesta taikka maahantuonnin tar-
koituksesta on epäselvyyttä; taikka

4) on olemassa muu perusteltu syy turvata
verosaatava.

Haltuun otetuista tuotteista on pidettävä
sellaista kirjanpitoa, josta käy selville haltuun
otettujen tuotteiden laatu ja määrä, haltuunot-
topaikka ja -aika, omistaja tai haltija sekä
muut haltuunoton kannalta merkittävät seikat.

Haltuun otettu tuote on palautettava, kun
verot on maksettu tai verosaatava on muuten
turvattu, jollei esitutkintaviranomainen tee
tuotteen osalta pakkokeinolain (450/1987) 4
luvussa säädettyä takavarikkoa eikä tuotetta
tuomita valtiolle menetetyksi.

Jollei tuotetta ole palautettu eikä ole ryh-

dytty muihin 3 momentissa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin kuuden kuukauden kuluessa
haltuunotosta, tuote voidaan hävittää, luovut-
taa käytettäväksi muiden tuotteiden valmis-
tukseen tai myydä tullihuutokaupassa sen
mukaan kuin tullilaissa säädetään.

13 luku

Oikeussuojakeinot

104 §

Ennakkoratkaisu

Tullihallitus voi hakemuksesta antaa en-
nakkoratkaisun tuotteesta suoritettavasta val-
misteverosta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa
tuotteesta suoritettavasta valmisteverosta
myös silloin, kun verotus muutoin toimite-
taan tullia koskevien säännösten mukaisesti.

Hakemus ja ennakkoratkaisua koskeva va-
litus on käsiteltävä kiireellisinä.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on
sitovana noudatettava hakijan valmistevero-
tuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäi-
vää seuraavan kalenterikuukauden alusta,
jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellet-
tua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa
ollessa muutettu tai jollei Tullihallitus ole
peruuttanut antamaansa ennakkoratkaisua
lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtu-
neen säännöksen tulkinnan muuttumisen
vuoksi tai muusta erityisestä syystä.

Peruutettua ennakkoratkaisua on, jos ha-
kija sitä kirjallisesti vaatii, kuitenkin nouda-
tettava kahden kalenterikuukauden ajan sitä
seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin
peruuttaminen annettiin hakijalle tiedoksi.

105 §

Huojennus ja maksunlykkäys

Tullihallitus voi hakemuksesta alentaa suo-
ritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, ve-
ronlisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa tai
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa
taikka poistaa sen kokonaan. Huojennus voi-
daan myöntää:

1) jos valmisteveron periminen täysimää-
räisenä olosuhteet huomioon ottaen olisi il-
meisen kohtuutonta; tai
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2) jos kysymys on sellaisista veronalaisista
tuotteista, joita käytetään rajoitetun ajan tut-
kimus- tai kehittämishankkeissa, joiden tar-
koituksena on ympäristöystävällisempien
tuotteiden tai uusiutuvista luonnonvaroista
saatavien polttoaineiden tekninen kehittämi-
nen.

Tullihallitus voi asettaa huojennukselle eh-
toja, joilla voidaan valvoa huojennuksen
edellytysten täyttymistä.

Tullihallitus voi erityisistä syistä, kuten ha-
kijasta riippumattomien poikkeuksellisten
olosuhteiden tai veronmaksukyvyn olennai-
sen alentumisen vuoksi, hakemuksesta myön-
tää veron maksamisen lykkäystä. Lykkäys
myönnetään ehdolla, että lykätyn määrän
suorittamisesta annetaan lykättyä määrää vas-
taava vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin
myöntää vakuutta vaatimatta erityisestä
syystä, kuten maksettavan määrän vähäisyy-
den tai lykkäysajan lyhyyden vuoksi. Lykä-
tylle veron määrälle peritään korkoa, joka
lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja viive-
korosta annetun lain 4 §:ssä säädetään viive-
korosta. Lykkäys voidaan myöntää kuitenkin
erityisen painavasta kohtuusyystä ilman kor-
koa.

Valtiovarainministeriö voi ottaa Tullihalli-
tuksen käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän
asian ratkaistavakseen.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök-
seen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
myös, vaikka verotus muutoin toimitetaan
tullia koskevien säännösten mukaan.

106 §

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos tulliviranomainen oikaisuvaatimuk-
sesta, valituksen johdosta tai muutoin toteaa,
että veroa on määrätty liikaa tai palautettu
liian vähän, tulliviranomainen oikaisee anta-
maansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen
annetulla päätöksellä ratkaistu tai asiaa ole
ratkaistava 83 §:n tai asianomaisessa valmis-
teverolaissa olevan vastaavan palautussään-
nöksen perusteella.

Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden ku-
luessa veron tai palautuksen määräämistä
seuraavan kalenterivuoden alusta tai sanotun

ajan kuluessa tehdyn vaatimuksen perusteella
myöhemminkin.

107 §

Muutoksenhaku

Tulliviranomaisen päätökseen haetaan
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oi-
keuteen. Päätökseen, jolla Tullihallitus on
päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
Valtion puolesta valitusoikeus tullipiirin pää-
töksestä on tullipiirissä olevalla tulliasiamie-
hellä ja Tullihallituksen päätöksestä Tullihal-
lituksessa olevalla tulliasiamiehellä. Valitus-
kirjelmä on toimitettava valitusajassa sille
tulliviranomaiselle, jonka päätöksestä valite-
taan.

Valitusaika valmisteveron ja veronpalau-
tuksen määräämistä koskevassa asiassa on
kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin-
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muusta päätöksestä valitettaessa valitusaika
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää pää-
töksen tekemisestä.

Muutoin muutoksenhausta säädetään hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996).

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei so-
velleta verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetun lain (706/2007) perustevali-
tusta koskevia säännöksiä.

Jos tulliviranomainen 106 §:ssä säädetyllä
tavalla oikaisee tai muutoin korjaa päätöstään
tehdyn vaatimuksen mukaisesti, valitus rau-
keaa.

Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaati-
mukset eivät anna aihetta päätöksen oikaise-
miseen tai korjaamiseen, tulliviranomainen
antaa valituksesta lausuntonsa ja toimittaa
asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipy-
mättä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valmistevero on valituksesta huolimatta
maksettava säädetyssä ajassa.

108 §

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-
oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
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muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat:
1) lain soveltamisen kannalta muissa sa-

manlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaista-
vaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hal-
linto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä ai-
hetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen
vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on painava
taloudellinen tai muu syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten,
että se koskee vain osaa muutoksenhaun koh-
teena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Helsin-
gin hallinto-oikeudelle. Valtion puolesta vali-
tusoikeus on Tullihallituksessa olevalla tulli-
asiamiehellä.

Jos valmistevero on hallinto-oikeuden pää-
töksellä poistettu tai sitä on alennettu, tullivi-
ranomainen suorittaa liikaa maksetun veron
muutoksenhausta huolimatta verovelvolli-
selle.

Jos korkein hallinto-oikeus on tulliasiamie-
hen valituksen johdosta muuttanut hallinto-
oikeuden päätöstä, jäljennös korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksestä toimitetaan toi-
mivaltaiselle viranomaiselle, joka viipymättä
panee maksuun verovelvolliselle liikaa suori-
tetun määrän.

14 luku

Rangaistussäännökset

109 §

Viittaukset rikoslakiin

Rangaistus valmisteveron lainvastaisesta
välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään
rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä.

Rangaistus salassapitovelvollisuuden rik-
komisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai
2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava ri-

koslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muu-
alla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

110 §

Valmisteverorikkomus

Joka viranomaisen kehotuksesta huoli-
matta jättää asianmukaisesti täyttämättä 31,
92—95, 98 tai 100 §:ssä säädetyn velvolli-
suuden, on tuomittava valmisteverorikkomuk-
sesta sakkoon.

111 §

Esitutkinta

Tämän lain tai tämän lain nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten rikkomisen joh-
dosta suoritettavaan esitutkintaan sovelletaan
esitutkintalain (449/1987) ja pakkokeinolain
lisäksi soveltuvin osin, mitä tullirikosten esi-
tutkinnasta säädetään.

15 luku

Voimaantulo

112 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2010.

Tämän lain 58—62 sekä 65 ja 67 §:ää
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämän lain 63 §:ää sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

113 §

Kumottavat säännökset

Tällä lailla kumotaan 29 päivänä joulu-
kuuta 1994 annettu valmisteverotuslaki
(1469/1994), jäljempänä vanha valmistevero-
tuslaki, siihen myöhemmin tehtyine muutok-
sineen lukuun ottamatta lain 66 ja 67 §:ää.
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114 §

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmää
koskevat siirtymäsäännökset

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
tapahtuviin yhdenmukaistetun valmisteveron
alaisten tuotteiden siirtoihin, jotka aloitetaan
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010, so-
velletaan tämän pykälän säännöksiä.

Lähettävän valtuutetun varastonpitäjän ja
rekisteröidyn lähettäjän on varustettava väli-
aikaisen verottomuuden järjestelmässä siirret-
tävät tuotteet väliaikaisessa valmisteverotto-
muusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron
alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasia-
kirjasta annetussa komission asetuksessa
(ETY) N:o 2719/92 tarkoitetulla saateasiakir-
jalla. Siirrettäessä tuotteita väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä Suomessa saateasia-
kirja voidaan korvata vastaavalla muulla luo-
tettavalla selvityksellä. Lähettäjällä on oikeus
muuttaa saateasiakirjaa siten, että siihen mer-
kitään tuotteiden uusi luovutuspaikka tai uusi
vastaanottaja.

Jos toisessa jäsenvaltiossa oleva tuotteiden
vastaanottaja on muu kuin valtuutettu varas-
tonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, 2 mo-
mentissa tarkoitettuun saateasiakirjaan on lii-
tettävä määräjäsenvaltion asianomaisen vi-
ranomaisen antama todistus siitä, että valmis-
tevero on määräjäsenvaltiossa maksettu tai
riittävä vakuus verojen suorittamiseksi on
asetettu.

Lähettäjän on varustettava valmisteveron
alaiset unionin ulkopuolelle vietävät tuotteet
2 momentissa tarkoitetulla saateasiakirjalla,
jos tuotteita ei ole luovutettu kulutukseen.

Saateasiakirjan on lähettäjälle jäävää kap-
paletta lukuun ottamatta oltava mukana tuot-
teiden kuljetuksen aikana.

Sen, joka vastaanottaa toisesta jäsenvalti-
osta väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mässä siirrettäviä tuotteita, on palautettava
lähettäjälle yksi kappale saateasiakirjasta asi-
anmukaisesti täytettynä viimeistään 15 päi-
vänä sen kalenterikuukauden päättymisestä,
jona tuotteet on vastaanotettu, jos lähettäjä on
varustanut tuotteet 2 momentissa tarkoitetulla
hallinnollisella saateasiakirjalla.

Jos valmisteveron alaisia tuotteita viedään
unionin ulkopuolelle, sen tullitoimipaikan,

joka on käsitellyt tuotteiden poistumisen
unionin alueelta, on palautettava tuotteiden
lähettäjälle tälle tarkoitettu kappale saateasia-
kirjasta varmennettuna. Poistumistullitoimi-
paikalla tarkoitetaan yhteisön tullikoodeksin
soveltamisasetuksen 793 artiklan 2 kohdan
mukaista toimipaikkaa.

Jos lähettävä valtuutettu varastonpitäjä tai
rekisteröity lähettäjä ei saa saateasiakirjan pa-
lautuskappaletta asianmukaisesti varustettuna
6 momentissa mainitussa määräajassa, lähet-
täjän on ilmoitettava siitä tulliviranomaiselle
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tuot-
teiden lähettämisestä.

Vastaanottajan on säilytettävä Suomessa
väliaikaisesti verottomana vastaanotettujen
tuotteiden mukana seuranneiden saateasiakir-
jojen neljännet kappaleet aikajärjestyksessä.
Ne on pyynnöstä toimitettava tulliviranomai-
selle. Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanot-
tajan on liitettävä veroilmoitukseensa edellä
tarkoitettu saateasiakirjan kappale sekä kaup-
palasku.

Sen, joka lähettää tai vastaanottaa tässä
pykälässä tarkoitetuin tavoin valmisteveron
alaisia tuotteita, on annettava tuotteiden lä-
hettämisestä ja vastaanottamisesta tieto tulli-
viranomaiselle. Tullihallitus antaa tarkemmat
määräykset tietojen sisällöstä sekä toimitusta-
vasta ja -ajankohdasta.

115 §

Muut siirtymäsäännökset

Jos tässä laissa säädetyt luvan myöntämi-
sen edellytykset täyttyvät, vanhan valmiste-
verotuslain nojalla myönnetyt valtuutetun va-
rastonpitäjän ja verottoman varaston luvat
sekä veroedustajan kaukomyyntiin myönne-
tyt luvat säilyvät voimassa ja niiden katso-
taan olevan tässä laissa tarkoitettuja vastaavia
lupia.

Valtuutettu varastonpitäjä, joka tuo tuot-
teita unionin ulkopuolelta, voi toimia 30 päi-
vään kesäkuuta 2010 asti rekisteröitynä lähet-
täjänä ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa.

Jos asianomaisessa valmisteverolaissa on
verovelvolliseksi säädetty rekisteröity tai re-
kisteröimätön elinkeinonharjoittaja, sovelle-
taan verovelvollisuuteen, mitä tämän lain 2
luvussa säädetään.
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116 §

Soveltamissäännös

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa

säännöksessä viitataan vanhaan valmistevero-
tuslakiin, viittauksen katsotaan tarkoittavan
viittausta tämän lain vastaaviin säännöksiin,
jollei tästä laista muuta johdu.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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L a k i

N:o 183

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolain-
säädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmistevero-

lainsäädäntöön 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1266/1996) 27 §:ään uusi 4 momentti
seuraavasti:

27 §
— — — — — — — — — — — — —

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa
säädetään, valmisteveron alaisia tuotteita,
joita ei ole luovutettu kulutukseen Suomessa,
voidaan siirtää Ahvenanmaan maakunnan ja
muun Suomen välillä sellaisessa valmisteve-

rotuslaissa (182/2010) säädetyssä menette-
lyssä, joka koskee kokonaan Suomen alueella
tapahtuvia siirtoja.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

HE 263/2009
VaVM 10/2010
EV 25/2010
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L a k i

N:o 184

työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 37 a §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 112/2002, seuraavasti:

37 a §

Moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökoh-
tainen ajopäiväkirja

— — — — — — — — — — — — —
Moottoriajoneuvon kuljettajan on pidet-

tävä ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ja
edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäi-
väkirja. Työnantajan on säilytettävä ajopäivä-
kirjoja yhden vuoden ajan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki

HE 2/2010
TyVM 2/2010
EV 17/2010
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Valtioneuvoston asetus

N:o 185

lukioasetuksen 14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun lukioasetuksen (810/1998) 14 § seuraavasti:

14 §

Koulutuksen järjestämisluvan hakeminen

Lupaa lukiokoulutuksen järjestämiseen on
haettava viimeistään vuosi ennen opetuksen
suunniteltua aloittamista. Opetusministeriö
voi tarvittaessa ottaa käsiteltäväksi myös
edellä mainittua myöhemmin tehdyn hake-
muksen.

Lupahakemuksessa tulee esittää selvitys
koulutuksen tarpeellisuudesta sekä muiden
luvan myöntämisedellytysten täyttymisestä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitusneuvos Outi Luoma-aho
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 186

luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen
kohdentamisesta vuoden 2010 haussa ohjelmakaudelta 2000—2006 siirtyvien

sitoumusten ja sopimusten osalta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maaseutuelinkeinojen rahoi-
tuslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain
(1480/2007) 3 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menet-
telystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Uudet peltoalat ohjelmakauden 2000—2006
sitoumuksiin

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna
2010 voimassa oleviin ohjelmakauden
2000—2006 luonnonhaittakorvaus- ja ympä-
ristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikel-
poiseksi ennestään tukikelvottomia pelto-
aloja. Sitoumukseen voidaan kuitenkin liittää
näitä sitoumuksia koskevien säännösten mu-
kaisesti sellaisia tukikelvottomia peltoaloja,
jotka on saatu yli 65-vuotiaalta viljelijältä,
joka ei ole sitoutunut kyseiseen tukeen, ja
peltoaloja, jotka on saatu luonnonhaittakorva-
uksesta ja maatalouden ympäristötuesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla uusja-
ossa.

2 §

Sitoumuksen siirto

Maatilaa koskeva sitoumus voidaan siirtää,
jos sitoumuksen kohteena olevan maatilan
hallinta siirretään kokonaisuudessaan ja jos
uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edel-
lytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan si-
toumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on

täyttänyt 65 vuotta vuonna 2009 ja koko
maatilan hallinta siirretään vuonna 2010 en-
nen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä maa-
tilan uudelle haltijalle, maatilalla vuoden
2009 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus
voidaan siirtää uudelle haltijalle.

3 §

Uudet peltoalat luonnonmukaista tuotantoa
ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa

koskevaan sopimukseen

Uusi korvaava luonnonhaittakorvauksesta,
maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä
muista ympäristön ja maaseudun tilan paran-
tamiseen liittyvistä tuista annetun lain
(1440/2006) 5 §:n 2 momentin mukainen so-
pimus luonnonmukaisesta tuotannosta tai ko-
tieläintuotannosta voidaan tehdä, jos vuonna
2006 tehtyyn sopimukseen haettu uusi pelto-
ala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuo-
sina sopimukseen hyväksyttyjen alojen
kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiem-
man sopimuksen sopimusalasta. Sopimuk-
seen hyväksyttävän peltoalan on oltava edellä
mainitun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoite-
tussa maatalouden ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoi-
nen vuonna 2010 tai hyväksyttävissä tukikel-
poiseksi vuonna 2010.

807



4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
maaliskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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