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L a k i

1084/2013

makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

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

3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1318/2011,
muutetaan 1 §:n 3 momentin 4 kohta, 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja liitteen verotaulukko 2,

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

seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

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

— — — — — — — — — — — — —
4) laihdutusvalmisteet, jotka täyttävät

laihdutusvalmisteista annetussa kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöksessä (904/1997)
säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset
sekä erittäin niukkaenergiset, painonhallin-
taan tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet;

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

6) lääkelain (395/1987) 4 §:ssä tarkoitetut
lääkevalmisteet.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Määritelmät

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

3) virvoitusjuomilla liitteen verotaulu-
kossa 2 tarkoitettuja tuotteita;

4) sokerittomalla liitteen verotaulukossa 2
mainittua tuotetta, joka sisältää mono- ja
disakkarideja, ei kuitenkaan polyoleja, enin-
tään 0,5 grammaa 100 grammassa tai 100
millilitrassa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

HE 109/2013
VaVM 23/2013
StVL 14/2013
EV 149/2013

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20130109


Liite

VEROTAULUKKO 2
Tullitariffin
nimike

Tuote Tuote-
ryhmä

Veron
määrä

2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät he-
delmämehut (myös rypäleen puristemehu ″grape
must″) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus
enintään 0,5 tilavuusprosenttia)

- sokeriton
1

1A
22,0 snt/l
11,0 snt/l

2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:
— alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuus-
prosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tar-
koitettu käytettäväksi juomien valmistukseen:

— — kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset
- sokeriton

2
2A

1,4 ≠/kg
95 snt/kg

— — muut
- sokeriton

3
3A

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

2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi
ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta ma-
keutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja
lumi 4A 11,0 snt/l

2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisät-
tyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai
maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuiten-
kaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (al-
koholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)

- sokeriton
5

5A
22,0 snt/l
11,0 snt/l

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

- sokeriton
6

6A
22,0 snt/l
11,0 snt/l

2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu
viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla
aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia

- sokeriton
7

7A
22,0 snt/l
11,0 snt/l

2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. sii-
deri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmis-
tettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla
valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien
sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoi-
suus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
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— alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia,
ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoi-
tukset

- sokeriton
8

8A
22,0 snt/l
11,0 snt/l

2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipi-
toisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät
alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juo-
mat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
— juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia:
— — hiilihapotetut

- sokeriton
9

9A
22,0 snt/l
11,0 snt/l

— — muut
- sokeriton

10
10 A

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

3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai use-
ampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös
alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena
teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustu-
vat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistuk-
seen:
— jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuu-
dessa:
— — jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoho-
lipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia

- sokeriton
11

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

3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän
teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnon-
tuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:
— juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuola-
liuokset

- sokeriton
12

12A
22,0 snt/l
11,0 snt/l
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