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Laki
valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 311/2016, seuraavasti:

18 §

Vapautukset valmisteverosta

Verottomia ovat tuotteet, jotka:
1) on tarkoitettu käytettäviksi ulkovallan Suomessa toimivan diplomaattisen edustus-

ton, lähetetyn konsulin viraston tai niihin rinnastettavan edustuston virallisessa käytössä
tai diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin tai heihin rinnastettavan henkilön tai hei-
dän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten henkilökohtaisessa käytössä;

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

3) on tarkoitettu Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltion, joka ei ole se jäsenval-
tio, jossa valmisteverosaatava on syntynyt, asevoimien käyttöön tai niihin liittyvän sivii-
lihenkilöstön käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien tarpeisiin;

4) on tarkoitettu Suomessa olevien toisten jäsenvaltioiden asevoimien käyttöön tai nii-
hin liittyvän siviilihenkilöstön käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien tarpeisiin, jos
nämä asevoimat osallistuvat puolustustoimintaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikkaan kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi;

5) on tarkoitettu Kyproksen tasavallan perustamissopimuksen nojalla Kyprokseen si-
joitettujen Yhdistyneen kuningaskunnan asevoimien tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön
käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien tarpeisiin;

6) on tarkoitettu kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyyn so-
pimukseen perustuvaan kulutukseen, jos tällainen sopimus on hyväksyttävä tai sallittu ar-
vonlisäverosta vapauttamisen kannalta;

7) luovutetaan Euroopan unionin Suomessa sijaitsevalle toimielimelle viralliseen käyt-
töön, jos tuotteiden verollinen hankintahinta on yhteensä vähintään 80 euroa, sekä tuot-
teet, jotka toimitetaan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle toimielimelle
vastaavin edellytyksin kuin verottomuus myönnetään sijaintivaltiossa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.
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