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L a k i

N:o 1125

tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 9 §, 10 §:n

johdantokappale sekä 2 ja 3 kohta, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § sekä liite,
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 497/2002, 10 §:n 3 kohta laissa 497/2002, 14 §

osaksi laissa 1203/1995 ja liite laissa 1021/2009, seuraavasti:

3 §
Seuraavia tuotteita pidetään sikareina tai

pikkusikareina, jos niitä voidaan ja, ottaen
huomioon niiden ominaisuudet ja kuluttajien
tavanomaiset odotukset, niitä on yksinomai-
sesti tarkoitus polttaa siten kuin ne olisivat
sikareita tai pikkusikareita:

1) tupakkakääröjä, joissa on luonnontupa-
kasta valmistettu peitelehti;

2) tupakkakääröjä, joiden täytteenä on rii-
vitty sekoitus ja joissa on sikarin tavan-
omaista väriä oleva peitelehti, joka on val-
mistettu rekonstruoidusta tupakasta ja joka

peittää koko tuotteen ja tapauksen mukaan
myös suodattimen, ei kuitenkaan holkkia sil-
loin kun kyseessä ovat holkilla varustetut si-
karit, jos näiden tupakkakääröjen kappale-
paino ilman suodatinta tai holkkia on vähin-
tään 2,3 grammaa ja enintään 10 grammaa ja
jos ympärysmitta vähintään kolmannekselta
niiden pituutta on vähintään 34 millimetriä.

Tuotteita, jotka koostuvat osittain muista
aineksista kuin tupakasta, mutta muuten täyt-
tävät 1 momentissa säädetyt edellytykset, on
myös pidettävä sikareina ja pikkusikareina.
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4 §
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia sovellettaessa 1 momentissa tar-
koitettua tupakkakääröä on pidettävä kahtena
savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holk-
kia on pitempi kuin 8 mutta enintään 11
senttimetriä, kolmena savukkeena, jos se il-
man suodatinta tai holkkia on pitempi kuin
11 mutta enintään 14 senttimetriä ja neljänä
savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holk-
kia on pitempi kuin 14 mutta enintään 17
senttimetriä. Vastaavasti näitä pitempiä tu-
pakkakääröjä pidetään useampana savuk-
keena edellä mainitun periaatteen mukaisesti.

5 §
Piippu- ja savuketupakalla tarkoitetaan:
1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin

paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja
jota voidaan polttaa ilman teollista lisäval-
mistusta;

2) vähittäismyyntipakkauksiin pakattuja
tupakanjätteitä, joita voidaan polttaa ja jotka
eivät ole sikareita, pikkusikareita tai savuk-
keita; tupakanjätteillä tarkoitetaan tupakan-
lehtien jäännöksiä ja tupakan jalostuksesta tai
tupakkatuotteiden valmistuksesta syntyviä si-
vutuotteita.

Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leika-
tulla tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa
määriteltyä tupakkaa, jonka osasista enem-
mällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi
kuin 1,5 millimetrin leikkuuleveys.

9 §
Tupakkaveroa määrättäessä vähittäismyyn-

tihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoit-
tamaa vähittäismyyntihintaa.

Sääntöjen vastaisesti tai muuten kuin kau-
pallista myyntiä varten maahantuotujen tu-
pakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pide-
tään vastaavien tuotteiden vähittäismyynti-
hintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita
ole, määrätään savukkeiden ja savukkeiksi
käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero
8 §:ssä tarkoitetun vähimmäisveron mukai-
sesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusar-
vona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä
vähittäismyyntihintaa, jonka Tullihallitus
vahvistaa.

10 §
Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa

(182/2010) säädetään, verottomia ovat:
— — — — — — — — — — — — —

2) tupakkatuotteet, jotka on luovutettu vi-
ranomaisille näytteiksi;

3) 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka
valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla
Euroopan unionin alueella kuin Suomessa
kulutettaviksi.

11 §
Verovelvollisen on ennen tupakkatuottei-

den luovuttamista kulutukseen Suomessa va-
rustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin
suojakelmun alle kiinnitettävillä hintalipuk-
keilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painet-
tavalla tekstillä, josta käy ilmi 8 §:ssä tarkoi-
tettu vähittäismyyntihinta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu verovelvolli-
nen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekiste-
röity vastaanottaja, hintalipukkeet hankkii ja
kustantaa verovelvollinen itse. Muussa ta-
pauksessa hintalipukkeet toimittaa verovel-
volliselle Tullihallitus, joka perii lipukkeista
omakustannushintaa vastaavan maksun.

12 §
— — — — — — — — — — — — —

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
valmisteverotuslain 72, 84, 85, 89 ja 90 §:ssä
tarkoitettuina valmisteverottomina tuomisina
Suomeen tuotuja tupakkatuotteita eikä maini-
tun lain 73 ja 88 §:ssä tarkoitettuina vähäar-
voisina lahjoina Suomeen tuotuja verottomia
tupakkatuotteita.

13 §
Verovelvollisen on salassapitosäännösten

estämättä annettava tulliviranomaiselle tar-
peelliset tiedot kulutukseen luovutettujen tu-
pakkatuotteiden määristä ja hintaluokista
2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyntihin-
nan painotetun keskiarvon vahvistamista var-
ten. Lisäksi verovelvollisen on salassapito-
säännösten estämättä annettava tulliviran-
omaiselle tarpeelliset tiedot Euroopan komis-
siolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilasto-
tietoja varten. Tullihallitus antaa tarkemmat
määräykset tietojen sisällöstä sekä toimitta-
mistavasta ja ajankohdasta.

Tullihallitus vahvistaa savukkeiden ja sa-
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vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan vähittäismyyntihinnan painotetun keski-
arvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan
painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla
kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkei-
den kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot
sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutuk-
seen luovutettujen savukkeiden kokonais-
määrällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi
leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan pai-
notettu keskiarvo lasketaan jakamalla kulu-
tukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän
hienoksi leikatun tupakan kokonaisarvo, joka
perustuu kaikki verot sisältävään vähittäis-
myyntihintaan, kulutukseen luovutetun sa-
vukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupa-
kan kokonaismäärällä.

14 §
Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä,

tupakkatuotteisiin sovelletaan valmistevero-
tuslakia.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so-
veltuvin osin myös 7 §:ssä tarkoitettuja tuot-
teita. Jos näitä tuotteita tuo tai vastaanottaa
Suomessa muu kuin valtuutettu varastonpi-
täjä tai rekisteröity vastaanottaja, sovelletaan
toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutet-
tuja tuotteita koskevia valmisteverotuslain
säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

3735N:o 1125



Liite

Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähit-
täismyyntihin-
nasta

Savukkeet 1. 17,50/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden
vähimmäisvero

1A. 131,50/1000 kpl —

Sikarit ja pikkusikarit 2. — 25,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 8,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä
hienoksi leikattu tupakka

4. 10,00/kg 52,0

-- Savukkeiksi käärittä-
vän hienoksi leikatun tu-
pakan vähimmäisvero

4A. 68,50/kg —

Savukepaperi 5. — 60,0
Muu tupakkaa sisältävä
tuote

6. — 60,0
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Jäteverolaki

N:o 1126

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Kaatopaikalle toimitetuista jätteistä on
suoritettava valtiolle veroa siten kuin tässä
laissa säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta jätelaissa
(1072/1993) eikä jätehuoltoa koskevassa
maakuntalaissa (landskapslag om renhåll-
ning, Ålands författningssamling 1981:3) tar-
koitettuihin ongelmajätteisiin.

2 §

Toimivaltainen viranomainen

Verotuksen toimittamisesta ja sen valvon-
nasta huolehtii tullilaitos.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) jätteellä jätelaissa ja jätehuoltoa koske-

vassa maakuntalaissa tarkoitettua liitteenä
olevassa verotaulukossa mainittua esinettä tai
ainetta;

2) jätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka
tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jät-
teen sisältämä aine tai energia;

3) jätteen käsittelyllä toimintaa, jonka tar-
koituksena on jätteen lopullinen sijoittami-
nen;

4) kaatopaikalla jätteen käsittelypaikkaa,
jossa jätettä loppusijoitetaan maan päälle tai
maahan ja jonka pitäminen edellyttää ympä-
ristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 2 momen-
tin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen
(169/2000) 1 §:n 1 momentin 13 kohdan
d alakohdan tai jätehuoltoa koskevan maa-
kuntalain 28 b §:n 1 momentin mukaista ym-
päristölupaa.

Kaatopaikkana ei pidetä aluetta, joka on
selkeästi erotettu kaatopaikasta ja:

1) jossa säilytetään muista jätteistä erotet-
tuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhy-
emmän ajan ennen sen käsittelyä tai hyödyn-
tämistä;

2) jonne sijoitetaan yksinomaan maan ja
kallioperän aineksia;

3) jossa kompostoidaan tai muuten biolo-
gisesti käsitellään erikseen kerättyä biojätettä
tai jäteveden puhdistamon lietettä; tai

4) jossa jäte hyödynnetään.

4 §

Verovelvollisuus

Velvollinen suorittamaan veroa on kaato-
paikan pitäjä.

HE 159/2010
VaVM 43/2010
EV 216/2010
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5 §

Veron määrä

Veroa on suoritettava 40 euroa tonnilta
jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle ennen
1 päivää tammikuuta 2013.

Veroa on suoritettava 50 euroa tonnilta
jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle 1 päi-
vänä tammikuuta 2013 ja sen jälkeen.

6 §

Verottomuus

Veroa ei ole suoritettava kaatopaikalle
muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta jät-
teestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen
perustamisen, käytön tai käytöstä poistamisen
kannalta välttämättömissä rakenteissa tai ra-
kennuksissa. Edellä tarkoitettuna verotto-
mana jätteenä ei kuitenkaan pidetä lasijätettä
eikä halkaisijaltaan yli 150 millimetrin kokoi-
sista kappaleista koostuvaa betonijätettä.

Veroa ei ole suoritettava kaatopaikalle
muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta ke-
räyspaperin siistauslietteestä (03 03 05).

7 §

Verotettavat määrät

Vero määrätään kultakin verokaudelta siitä
jätteestä, joka verokauden aikana on toimi-
tettu kaatopaikalle. Verokaudet ovat tammi-
maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja
loka-joulukuu.

Jos jätettä säilytetään 3 §:n 2 momentin
1 kohdassa tarkoitetulla alueella kolme vuotta
tai sitä pidempään, vero määrätään kaikista
alueella olevista jätteistä. Veroa määrättäessä
kaikki jätteet katsotaan toimitetuiksi kaato-
paikalle sinä ajankohtana, jona kolmen vuo-
den määräaika täyttyy. Veroa määrättäessä
jätteisiin sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään kaatopaikalle toimitetusta jätteestä.

8 §

Vähennysoikeus

Verovelvollisella on oikeus vähentää vero-
kaudelta suoritettavasta verosta kaatopaikalta

verokauden aikana poisviedystä jätteestä suo-
ritettu tai suoritettava vero.

Jos l momentissa tarkoitettua vähennystä ei
verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa
voida tehdä täysimääräisenä, verovelvollinen
saa vähentää vähentämättä jääneen määrän
kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan ka-
lenterivuoden verokausilta suoritettavista ve-
roista.

9 §

Rekisteröitymisvelvollisuus

Kaatopaikan pitäjän on tehtävä ennen kaa-
topaikkatoiminnan aloittamista kirjallinen il-
moitus tulliviranomaiselle verovelvolliseksi
rekisteröitymistä varten. Myös kaatopaikan
käytöstä poistamisesta on tehtävä ilmoitus.

Tulliviranomainen merkitsee verovelvolli-
siksi rekisteröityneet valmisteverotuslain
(182/2010) 30 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin.

10 §

Ilmoitusvelvollisuus

Verovelvollisen on annettava tulliviran-
omaiselle veroilmoitus kultakin verokaudelta
viimeistään verokautta seuraavan kalenteri-
kuukauden 12 päivänä.

Veroilmoitus on annettava erikseen kusta-
kin kaatopaikasta.

11 §

Kirjanpitovelvollisuus

Verovelvollisen on pidettävä sellaista kir-
janpitoa, josta käy selville kaatopaikalle toi-
mitetun jätteen määrä sekä muut verotuksen
toimittamista ja sen valvontaa varten tarpeel-
liset tiedot.

Edellä 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitettua aluetta ylläpitävän on pidettävä kir-
janpitoa, josta käy selville alueelle toimitetun
jätteen laji, määrä ja säilytysaika. Kirjanpito
on vaadittaessa esitettävä tarkastusta varten
tulliviranomaiselle. Tarkastuksesta, tietoje-
nantovelvollisuudesta ja haltuunotosta sekä
salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä
13 §:ssä säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettu kirjanpitoai-
neisto on säilytettävä vähintään neljä kalente-
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rivuotta verokauden tai 2 momentissa tarkoi-
tetun säilytysajan päättymisestä.

12 §

Viranomaisten tietojenvaihto

Tulliviranomaisella on oikeus saada tässä
laissa tarkoitettua verotusta ja sen valvontaa
varten tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja ympä-
ristöviranomaiselta, jolle on ympäristölain-
säädännössä säädetty tai määrätty kaatopaik-
koja koskeva lupa- tai valvontatehtävä.

Tulliviranomaisella on oikeus antaa tässä
laissa tarkoitettua verotusta varten saamiaan
tietoja ja asiakirjoja 1 momentissa tarkoite-
tuille viranomaisille näille säädettyä tai mää-
rättyä tehtävää varten. Tiedot voidaan antaa
valmisteverotuslain salassapitosäännösten es-
tämättä.

13 §

Erinäiset säännökset

Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekiste-
ristä, ilmoitusvelvollisuudesta, verotuksen
toimittamisesta, veron maksamisesta ja ve-
ronkannosta, tarkastuksesta, tietojenantovel-
vollisuudesta ja haltuunotosta, oikeussuoja-
keinoista, salassapitovelvollisuudesta sekä
rangaistuksista on soveltuvin osin voimassa,
mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla sää-
detään tai määrätään. Tässä laissa tarkoitet-
tuun verovelvolliseen sovelletaan tällöin val-
misteverotuslain verokausi-ilmoittajaa koske-
via säännöksiä.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä päi-
vänä tammikuuta 2011.

Lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua kerä-
yspaperin siistauslietteen (03 03 05) verotto-
muutta sovelletaan sitä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta, jona Euroopan komissio
on hyväksynyt verottomuuden.

Tällä lailla kumotaan jäteverolaki
(495/1996), jäljempänä vanha laki.

Jos muualla laissa viitataan vanhaan lakiin,
viittauksen katsotaan tarkoittavan viittausta
tämän lain vastaaviin säännöksiin.

15 §

Siirtymäsäännökset

Ennen lain voimaantuloa kaatopaikalle toi-
mitetusta jätteestä perittäviin veroihin sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Edellä 3 §:n 2 momentin 1 kohtaa sekä
7 §:n 2 momenttia sovelletaan myös vanhan
lain mukaiseen välivarastointialueeseen.
Edellä 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu määräaika lasketaan tällöin siitä ajan-
kohdasta, jona vanhan lain mukainen väliva-
rastointi on alkanut.

Edellä 8 §:n 2 momenttia sovelletaan myös
vanhan lain mukaiseen vähentämättä jäänee-
seen veroon.

Tämän lain voimaan tullessa tässä laissa
tarkoitettua kaatopaikkaa ylläpitävän on teh-
tävä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu rekiste-
röinti-ilmoitus viimeistään kuukauden kulut-
tua tämän lain voimaantulosta. Vanhan lain
perusteella tehdyn rekisteröinti-ilmoituksen
katsotaan vastaavan tämän lain mukaista il-
moitusta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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VEROTAULUKKO
Jäteryhmä

02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa,
metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa
ja jalostuksessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan — nimikkeen
02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet

03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja
kartongin valmistuksessa syntyvistä jätteistä:

03 01 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syn-
tyvät jätteet

03 03 Massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syn-
tyvät jätteet, ei kuitenkaan
— nimikkeen 03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyö-
dyntämisessä)

04 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet
05 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyytti-

sessä käsittelyssä syntyvät jätteet
07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
08 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen,

tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa,
jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

09 Valokuvateollisuuden jätteet
10 Termisissä prosesseissa syntyvistä jätteistä:

10 01 Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun
ottamatta nimikeryhmää 19), ei kuitenkaan
— nimikkeen 10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät liete-
mäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
— nimikkeen 10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut,
jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

10 02 Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet, ei kuitenkaan
— nimikkeen 10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet
— nimikkeen 10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut
kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja
pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa synty-
vistä jätteistä:

11 05 Kuumaupotuksessa syntyvät jätteet
12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaani-

sessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet
15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateri-

aalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla
16 Jätteistä, joita ei ole mainittu muualla luettelossa:

16 01 Romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan
luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huol-
lossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06
ja 16 08)

16 02 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet
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16 03 Epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet
16 05 Painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut

kemikaalit
16 06 Paristot ja akut
16 07 Kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa

syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13)
16 08 Käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina)
16 10 Vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla

kuin toimipaikassa
17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvistä jätteistä (pilaantuneilta

alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina):
17 01 Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka
17 02 Puu, lasi ja muovit
17 03 Bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet
17 04 Metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina
17 09 Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutki-
mustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravin-
tolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)

19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ih-
misten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuk-
sessa syntyvät jätteet

20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastetta-
vat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt
jakeet mukaan luettuina
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L a k i

N:o 1127

makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista
on suoritettava valtiolle valmisteveroa sen
mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tätä lakia sovelletaan tullitariffin nimik-
keen 2201 tuotteisiin, jos ne on pakattu vähit-
täismyyntipakkaukseen, jonka tilavuus on
enintään viisi litraa. Vähittäismyyntipakkauk-
sena pidetään myös vastaavanlaista pakka-
usta ravitsemistoiminnassa.

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuottei-
siin:

1) kliiniset ravintovalmisteet, jotka täyttä-
vät kliinisistä ravintovalmisteista annetussa
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa
(406/2000) säädetyt koostumusta koskevat
vaatimukset;

2) äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusval-
misteet, jotka täyttävät äidinmaidonkorvik-
keesta ja vierotusvalmisteesta annetussa
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa
(1216/2007) säädetyt koostumusta koskevat
vaatimukset;

3) lastenruoat, jotka täyttävät lastenruoista

annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksessä (789/1997) säädetyt koostumusta
koskevat vaatimukset;

4) laihdutusvalmisteet, jotka täyttävät laih-
dutusvalmisteista annetussa kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksessä (904/1997) sää-
detyt koostumusta koskevat vaatimukset.

Lakia ei sovelleta, jos tuotteita valmistaa
tai tuottaa oikeudellisesti ja taloudellisesti
muista saman toimialan valmistajista riippu-
maton valmistaja, jonka kalenterivuoden ai-
kana kulutukseen luovuttamien tuotteiden
määrä on:

1) enintään 10 000 kiloa makeisia;
2) enintään 10 000 kiloa jäätelöä; tai
3) enintään 50 000 litraa valmista, juotavaa

virvoitusjuomaa.
Valmistajan riippumattomuudesta ja kalen-

terivuosittaisen tuotannon määrästä on vaa-
dittaessa esitettävä tulliviranomaiselle luotet-
tava selvitys.

Edellä 4 momentissa tarkoitettuun tuotan-
toon sovelletaan perustamissopimuksen 87 ja
88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen annettua komission asetusta (EY)
N:o 1998/2006.
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) makeisilla liitteen verotaulukon 1 tuote-

ryhmien 1—3 tuotteita;
2) jäätelöllä liitteen verotaulukon 1 tuote-

ryhmien 4 ja 5 tuotteita;
3) virvoitusjuomilla liitteen verotaulu-

kossa 2 tarkoitettuja tuotteita.
Tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan tariffi-

ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitarif-
fista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun ko-
mission asetuksen (EY) N:o 948/2009 mu-
kaisia nimikkeitä.

3 §

Veron määrä

Valmisteveroa on suoritettava liitteen ve-
rotaulukoiden mukaisesti. Vero määrätään
tuotteen nettopainosta, jolla tarkoitetaan tuot-
teen painoa ilman pakkausta ja ei-syötäviä
ainesosia.

Juomien valmistukseen käytettävistä neste-
mäisistä tuotteista, myös nimikkeen 2009 lai-
mennettavista mehuista, kannetaan virvoitus-
juomaveroa niistä saatavan juomamäärän pe-
rusteella. Laimennettavien juomien laimen-
nukseksi hyväksytään enintään 10 painopro-
sentin sokeripitoisuuteen tai sitä vastaavaan
makeuteen johtava laimennus.

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä
kiinteässä muodossa olevasta juoma-ainek-
sesta kannetaan virvoitusjuomaveroa, joka
vastaa siihen sisältyvän keinotekoisen ma-
keutusaineen määrää muunnettuna sakkaroo-
sin makeutta vastaavaksi.

4 §

Verottomuus

Verottomia ovat:
1) makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat,

jotka käytetään makeisten, jäätelön tai virvoi-
tusjuomien valmistukseen;

2) makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat,
jotka käytetään raaka-aineena muiden elintar-
vikkeiden teollisessa tuotannossa;

3) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käy-
tetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen
lääkkeiden valmistukseen;

4) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käy-
tetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta an-
netussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen al-
koholijuomien valmistukseen;

5) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käy-
tetään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tuot-
teiden valmistukseen;

6) makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat,
jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa
muualla Euroopan unionin alueella kuin Suo-
messa kulutettaviksi.

Edellä 1 momentissa mainittuihin tarkoi-
tuksiin makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia
voidaan myydä verotta verottomasta varas-
tosta. Jos valtuutettu varastonpitäjä ei voi
jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää
verottomasta toimituksesta luotettavaa selvi-
tystä, tuotteista on suoritettava valmistevero
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

5 §

Valmisteverotuslain soveltaminen

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä,
sovelletaan valmisteverotuslakia (182/2010).

Jos toisesta Euroopan unionin jäsenvalti-
osta lähetettyjä tuotteita tuo tai vastaanottaa
Suomessa muu kuin valtuutettu varastonpi-
täjä tai rekisteröity vastaanottaja, sovelletaan
soveltuvin osin valmisteverotuslain säännök-
siä, jotka koskevat toisessa jäsenvaltiossa ku-
lutukseen luovutettuja tuotteita.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan virvoitusjuomave-
rosta annettu laki (1474/1994).

7 §

Siirtymäsäännös

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa val-
mistaa makeisia, jäätelöä tai virvoitusjuomia,
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on haettava kuukauden kuluessa lain voi-
maan tulosta valmisteverotuslaissa tarkoitet-
tua verottoman varaston ja valtuutetun varas-
tonpitäjän lupaa. Velvollisuus ei koske niitä
virvoitusjuomien valmistajia, joille on myön-
netty lupa ennen tämän lain voimaantuloa.

Verovelvollinen, joka on jättänyt valmiste-
verotuslaissa tarkoitettua lupaa koskevan ha-
kemuksen kuukauden kuluessa lain voimaan-
tulosta tulliviranomaiselle, on oikeutettu toi-
mimaan hakemuksen mukaisesti valtuutet-
tuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vas-
taanottajana hakemuksen jättöpäivästä lukien
siihen asti, kun tulliviranomainen on antanut
hakemukseen päätöksen. Valmisteverotus-

laissa säädettyjen luvan edellytysten täytty-
essä myönnetään lupa takautuvasti lain voi-
maantulosta lähtien.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8 §

Soveltamissäännös

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa
säännöksessä viitataan virvoitusjuomaverosta
annettuun lakiin (1474/1994), viittauksen
katsotaan tarkoittavan viittausta tämän lain
vastaaviin säännöksiin, jollei tästä laista
muuta johdu.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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Liite

VEROTAULUKKO 1
Tullitariffin
nimike

Tuote Tuote-
ryhmä

Veron
määrä

1704 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet 1 75 snt/kg
2106:sta Nimikkeen 1704 tuotteita vastaavat tuotteet,

jotka muulla kuin sokerilla makeutettuina kuulu-
vat nimikkeeseen 2106

2

75 snt/kg
1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvike-

valmisteet
3

75 snt/kg
2105 Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt

valmisteet, myös kaakaota sisältävät
4

75 snt/kg
1901:stä Jäätelön valmistukseen tarkoitettu seos 5 75 snt/kg

VEROTAULUKKO 2
Tullitariffin
nimike

Tuote Tuote-
ryhmä

Veron
määrä

2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättö-
mät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu
″grape must″) ja kasvismehut, myös lisättyä so-
keria tai muuta makeutusainetta sisältävät (alko-
holipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 1 7,5 snt/l

2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:
— alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2
tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet,
jotka soveltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien
valmistukseen:
— — kiinteässä muodossa olevat juoma-ainek-
set 2 75 snt/kg
— — muut 3 7,5 snt/l

2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäis-
vesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön ja mausta-
maton; jää ja lumi 4 7,5 snt/l

2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl-
tävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juo-
mat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai
kasvismehut (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tila-
vuusprosenttia) 5 7,5 snt/l

2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös vä-
kevöity viini; rypäleen puristemehu (grape
must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia 6 7,5 snt/l
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2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmis-
tettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aro-
maattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 ti-
lavuusprosenttia)
— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia 7 7,5 snt/l

2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim.
siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla
valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymi-
sen avulla valmistettujen juomien ja alkoholitto-
mien juomien sekoitukset, muualle kuulumatto-
mat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosent-
tia)
— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien
juomien sekoitukset 8 7,5 snt/l

2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoho-
lipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia;
väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoho-
lipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tila-
vuusprosenttia)
— juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tila-
vuusprosenttia:
— — hiilihapotetut 9 7,5 snt/l
— — muut 10 7,5 snt/l

3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai
useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seok-
set (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään
raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajui-
siin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käy-
tetään juomien valmistukseen:
— jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateol-
lisuudessa:
— — jollaisia käytetään juomateollisuudessa,
alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 11 7,5 snt/l

3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liitty-
vän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat
luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumatto-
mat:
— juomien valmistukseen soveltuvat kivennäis-
suolaliuokset 12 7,5 snt/l
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L a k i

N:o 1128

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 3 §:n 1 momentin

5 kohdan johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto ja c alakohta, 5 §:n 1 momentti, 8 §:n
1 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 8 §:n 1 momentin 1 kohta, 9 §:n
1 momentin johdantokappale, 10 §:n ruotsinkielinen sanamuoto sekä liite,

sellaisena kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 1039/2004 ja liite laissa
626/2009, seuraavasti:

3 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
5) etyylialkoholilla:

— — — — — — — — — — — — —
c) juotavaa alkoholia sisältävää tuotetta

joko liuoksena tai muutoin, lukuun ottamatta
makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien val-
misteverosta annetussa laissa (1127/2010)
tarkoitettua virvoitusjuomaa.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Se, joka tuo Suomeen mukanaan omaa

käyttöään varten alkoholijuomia enemmän
kuin valmisteverotuslaissa (182/2010) sääde-
tään verottomaksi, on velvollinen suoritta-
maan ylimenevältä osalta alkoholijuomave-
roa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
Asetuksella voidaan säätää veron määristä
juomalajikohtaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Verottomia ovat, sen lisäksi mitä valmiste-

verotuslaissa säädetään:
1) tuotteet, jotka käytetään tässä laissa tar-

koitettujen tuotteiden taikka makeisten, jääte-
lön ja virvoitusjuomien valmisteverosta anne-
tussa laissa tarkoitettujen virvoitusjuomien
valmistukseen;
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Jos verovelvollinen esittää luotettavan sel-

vityksen siitä, että olut on tuotettu oikeudelli-
sesti ja taloudellisesti muista saman toimialan
yrityksistä riippumattomassa yrityksessä,
jonka kalenterivuoden aikana tuottaman
oluen määrä on enintään 10 000 000 litraa,
oluesta suoritettavaa alkoholijuomaveroa
alennetaan:
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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Liite

VEROTAULUKKO

Etyylialkoholipitoisuus tilavuus-
prosentteina

Tuoteryhmä Veron määrä

Olut
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,70 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 12. 26,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Viinit ja muut käymisteitse valmis-
tetut alkoholijuomat
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 7,50 senttiä litralta valmista alkoholijuo-

maa
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 138,00 senttiä litralta valmista alkoholi-

juomaa
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 203,00 senttiä litralta valmista alkoholi-

juomaa
— yli 8 mutta enintään 15 24. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholi-

juomaa

Viinit
— yli 15 mutta enintään 18 25. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholi-

juomaa

Välituotteet
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 344,00 senttiä litralta valmista alkoholi-

juomaa
— yli 15 mutta enintään 22 32. 568,00 senttiä litralta valmista alkoholi-

juomaa

Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208
kuuluvat tuotteet:
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,70 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 45. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Muut 46. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
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L a k i

N:o 1129

eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 1 §:n 4 mo-

mentti, 2 §:n ruotsinkielinen sanamuoto, 4 §, 6 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta, 7 §, 8 §:n
2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto sekä 9 §:n 1 ja 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto
ja

lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia ei sovelleta valmisteverotuslain

(182/2010) 72, 73, 84, 86 ja 88—90 §:ssä
verottomiksi säädettyihin tuotteisiin sano-
tuissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin.

4 §

Verovelvollisuus

Verovelvollisuudesta säädetään valmiste-
verotuslaissa sekä alkoholi- ja alkoholijuo-
maverosta annetun lain (1471/1994) 5 §:ssä.

6 §

Verottomuus

Verottomia ovat:
— — — — — — — — — — — — —

3) pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joi-
den verottomuudesta säädetään valmistevero-
tuslaissa;
— — — — — — — — — — — — —

5) pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joi-
den verottomuudesta säädetään makeisten,
jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta
annetun lain (1127/2010) 1 §:n 3 momentissa
ja 4 §:n 1 momentin 1 ja 3—5 kohdassa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Tuottajatiedostoon merkitseminen

Sen, joka valmisteverotuslain mukaisesti
antamassaan veroilmoituksessa ilmoittaa, että
juomapakkaukset kuuluvat 3 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan palautus-
järjestelmään, tulee osoittaa, että Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
hyväksynyt juomapakkausten palautusjärjes-
telmän tuottajatiedostoon siten kuin jätelain
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50 b ja 50 c §:ssä säädetään tai että juoma-
pakkaukset on hyväksytty Ahvenanmaan
maakunnan lainsäädännön mukaiseen vastaa-
vaan tiedostoon. Ympäristöviranomaisten on
ilmoitettava tiedostoon tehtävistä muutoksista
välittömästi Tullihallitukselle. Jos tuottajatie-
doston tiedot aiheuttavat muutoksia verovel-
vollisen verotukseen, muutoksia sovelletaan
tietojen toimittamista seuraavan kalenterikuu-
kauden verotuksessa.

9 §

Erinäiset säännökset

— — — — — — — — — — — — —
Jos toisesta Euroopan unionin jäsenvalti-

osta lähetettyjä juomia sisältäviä pakkauksia
tuo tai vastaanottaa Suomessa muu kuin val-
tuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vas-
taanottaja, sovelletaan soveltuvin osin val-
misteverotuslain säännöksiä, jotka koskevat
toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutet-
tuja tuotteita.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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L a k i

N:o 1130

kansaneläkelain 98 ja 103 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 98 ja 103 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 934/2009,

seuraavasti:

98 §

Etuuksien ja kulujen rahoitus

Valtio rahoittaa kansaneläkerahastosta
maksettavat 97 §:n mukaiset etuudet ja kulut.
Toimintakulut valtio rahoittaa siltä osin kuin
kansaneläkerahaston sijoitustuotot ja muut
tuotot eivät niitä kata.

103 §

Valtion osuuden maksaminen

Valtio maksaa Kansaneläkelaitokselle
98 §:n mukaiset rahoitusosuudet kuukausit-
tain. Ennakkona 97 §:n 1 momentin mukai-
sista etuuksista valtio maksaa Kansaneläke-
laitokselle kuukausittain 90 prosenttia valtion
rahoitusosuuden arvioidusta määrästä.

Kansaneläkerahaston toimintakulujen ra-
hoittamiseksi joulukuussa maksettava valtion
osuuden ennakko määrätään kuitenkin siten,
että kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden
vähimmäismäärä voidaan saavuttaa.

Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja
lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta
ja maksamisesta sekä sitä varten tarvittavista
tiedoista annetaan tarkempia säännöksiä val-
tioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2011 maksettaviin valtion osuuk-
siin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

HE 242/2010
StVM 35/2010
EV 229/2010
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N:o 1131

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 20 § seuraavasti:

20 §

Etuuden ratkaisemista koskeva päätösvalta

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioi-
daan ja työkyvyttömyyseläkepäätökset teh-
dään Kansaneläkelaitoksessa keskitetysti.
Muut etuuden ratkaisemista koskevat asiat
päätetään toimistossa tai muussa paikallishal-

linnon yksikössä, jollei työjärjestyksessä toi-
sin määrätä. Kansaneläkelaitos voi yhdenmu-
kaisen ratkaisukäytännön varmistamiseksi
antaa ohjeita etuuksien käsittelemisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

HE 242/2010
StVM 35/2010
EV 229/2010

3753
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1132

vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1
momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 2 koh-
dassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voi-
daan kirjanpitovelvollisille lihan ostajille
myöntää lihan kuljetusavustusta vuodelta
2010 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää
tuotantopaikalta teurastamoon tai pienteuras-
tamoon tapahtuviin nautojen, sikojen, lam-
paiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kul-
jetuksiin.

2 §

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää Elintarviketur-
vallisuusviraston hyväksymien teurastamoi-
den tai kunnan elintarvikevalvontaviranomai-
sen hyväksymien pienteurastamoiden punni-

tuslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien
ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on
todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi
kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteen 1 tuki-
alueella.

3 §

Avustuksen suuruus

Tukea maksetaan liitteen 1 mukaisesti.
Jos avustuksen saajan tämän avustuksen

perusteella ja muutoin samaan tarkoitukseen
saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi
suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän
asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylit-
tävältä osalta.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä jou-
lukuuta 2010.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo

3754



Liite 1

KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni

C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 39,41

C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 39,41

C3-P4
Posio 69,07

C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä,
lukuun ottamatta P5:een kuuluvia osia 69,07

C4-P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2010
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2010)
liitteessä 1 tarkoitetut alueet 157,84

3755N:o 1132



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1133

yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011 yhteisöveron
jako-osuuksien laskentaperusteista

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1458/2001:

1 §

Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilais-
ten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä
sovellettavia verontilityslain (532/1998)
13 §:n mukaisia verovuoden 2011 jako-
osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän ase-
tuksen säännöksiä.

2 §

Verovuoden 2011 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuo-

den 2011 jako-osuudet lasketaan verovuosien
2008 ja 2009 tietojen ja kuntien asukasmää-
rien perusteella laskettujen täysipainoisten
jako-osuuksien keskiarvona.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran tammikuussa 2011 tehtäviin yhteisöveron
tilityksiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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