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Laki
eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1

momentti ja liite, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti laissa 652/2011, seuraavasti:

3 § 

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) juomapakkauksella lain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja juomia sisältä-

vää vähittäismyyntipakkausta, jos pakkauksen tilavuus on enintään viisi litraa; vähit-
täismyyntipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnan
yhteydessä;

2) toimivalla palautusjärjestelmällä sellaista panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa
juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai jätelaissa (646/2011) tai Ahvenanmaan maa-
kuntaa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla on huolehtinut juo-
mapakkausten uudelleentäytöstä tai kierrätyksestä siten, että pakkaus täytetään uudelleen
tai pakkaus hyödynnetään raaka-aineena;

3) valmistamisella myös juomien pakkaamista;
4) maustamattomilla kasvipohjaisilla juomilla sellaisia tariffi- ja tilastonimikkeistöstä

ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I
muuttamisesta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1754 mukaiseen
nimikkeeseen 2202 90 11 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan vähintään 2,8 painoprosentti-
sia soijapohjaisia juomia tai nimikkeeseen 22029015 kuuluvia proteiinipitoisuudeltaan
alle 2,8 painoprosenttisia soijajuomia ja 8 ryhmän pähkinöihin, 10 ryhmän viljoihin tai 12
ryhmän siemeniin pohjautuvia juomia, jotka ovat maustamattomia ja jotka sisältävät enin-
tään 4,8 grammaa sokeria 100 millilitrassa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
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Liite

VEROTAULUKKO

Tullitariffin 
nimike 

Tuoteryhmä Tuote 

2201 1 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hii-
lihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi: 
− ei kuitenkaan jää eikä lumi

2202 2 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä 
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, 
ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 
2009 hedelmä- ja kasvismehut: 
− ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat

2203 3 Mallasjuomat 

2204 4 Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity 
viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimik-
keeseen 2009 kuuluva 

2205 5 Vermutti ja muu tuoreista rypäleistä valmistettu viini, joka 
on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla 

2206 6 Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, 
päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juo-
mien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juo-
mien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle 
kuulumattomat 

2208 7 Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus 
pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuo-
mat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


