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tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti ja

13 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1125/2010, seuraavasti:

9 §
— — — — — — — — — — — — —

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

11 §
— — — — — — — — — — — — —

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 Tulli, joka perii lipukkeista oma-
kustannushintaa vastaavan maksun.

13 §
Verovelvollisen on salassapitosäännösten

estämättä annettava Tullille tarpeelliset tiedot
kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden
määristä ja hintaluokista 2 momentissa tar-
koitetun vähittäismyyntihinnan painotetun
keskiarvon vahvistamista varten. Lisäksi ve-
rovelvollisen on salassapitosäännösten estä-
mättä annettava Tullille tarpeelliset tiedot Eu-
roopan komissiolle toimitettavia tupakkatuot-
teiden tilastotietoja varten. Tulli antaa tar-
kemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä
toimittamistavasta ja -ajankohdasta.

Tulli vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi
käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähit-
täismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Sa-
vukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu
keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulu-
tukseen luovutettujen savukkeiden kokonais-
arvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään
vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutet-
tujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savuk-
keiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan
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vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo
lasketaan jakamalla kulutukseen luovutetun
savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tu-
pakan kokonaisarvo, joka perustuu kaikki ve-
rot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulu-

tukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän
hienoksi leikatun tupakan kokonaismäärällä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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