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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotus-
lain muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi val-
misteverotuslakia. 

Valmisteverotuslaissa säädettäisiin, että ve-
roilmoitus annettaisiin pääsääntöisesti säh-
köisesti. Se voitaisiin antaa eräissä tapauksis-
sa edelleen paperilomakkeella. 

Alkoholin verottoman matkustajatuonnin 
valvonnan selkeyttämiseksi ja helpottamisek-

si otettaisiin käyttöön näyttöä varten määräl-
liset ohjetasot. 

Valmisteverotuslakiin lisättäisiin myös 
kuittausta koskevat säännökset ja vakuuksia 
koskevia säännöksiä selkeytettäisiin. Lisäksi 
tehtäisiin eräitä teknisempiä muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Valmisteverotuksessa noudatettavasta me-
nettelystä, verotuksen toimittamisesta, vero-
velvollisuudesta, verovapauksista ja valvon-
nasta säädetään valmisteverotuslaissa 
(182/2010). Valmisteverotuslakia sovelletaan 
nestemäisiin polttoaineisiin, eräisiin muihin 
energiatuotteisiin, sähköön, alkoholiin ja al-
koholijuomiin sekä tupakkatuotteisiin, joiden 
valmisteverotus on yhdenmukaistettu Euroo-
pan unionissa. Lisäksi valmisteverotuslakia 
sovelletaan eräisiin kansallisesti valmisteve-
ronalaiseksi säädettyihin tuotteisiin kuten 
makeisiin, jäätelöön, virvoitusjuomiin, juo-
mapakkauksiin ja mäntyöljyyn. Valmisteve-
rojen määrää koskevat aineelliset säännökset 
ovat pääosin tuotekohtaisissa valmisteverola-
eissa. 

Valmisteverotuksessa on lähtökohtana 
alueperiaate, jonka mukaan jokainen Euroo-
pan unionin jäsenvaltio verottaa sen alueella 
tapahtuvaa tuotteiden kulutusta. Valmisteve-
rot kannetaan, kun tuotteet luovutetaan kulu-
tukseen verottomasta varastosta tai vastaan-
otetaan toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ul-
kopuolelta. Valmisteveron alaisia ovat tuot-
teet, jotka valmistetaan Suomessa, vastaan-
otetaan toisesta jäsenvaltiosta tai tuodaan 
Suomeen unionin ulkopuolelta. Valmisteve-
ron alaisia tuotteita voidaan valmistaa, jalos-
taa, pitää hallussa ja siirtää veroa suoritta-
matta väliaikaisen verottomuuden järjestel-
mässä. Verottomuusjärjestelmän tarkoitukse-
na on helpottaa tuotteiden vapaata liikkumis-
ta jäsenvaltioiden välillä. Kulutukseen luovu-
tus tapahtuu silloin, kun tuotteet poistuvat 
verottomuudenjärjestelmästä. Valmistevero-
tus kuuluu Tullin toimivaltaan. 

 
Valmisteverotusmenettely  

Veroilmoituksessa verovelvollinen ilmoit-
taa tuoteryhmittäin verollisten tuotteiden 

määrät sekä verottomat luovutukset. Niiden 
verovelvollisten, jotka tarvitsevat toiminnal-
leen Tullin luvan taikka niiden, joilla on vel-
vollisuus rekisteröityä valmisteverovelvolli-
seksi, verotus tapahtuu pääsääntöisesti kalen-
terikuukauden mittaisissa jaksoissa eli vero-
kausissa. Näiden verokausi-ilmoittajien on 
annettava valmisteveroveroilmoitus vero-
kautta seuraavan kuukauden 18 päivään 
mennessä ja maksettava valmistevero vii-
meistään verokautta seuraavan kuukauden 
27 päivänä. Muiden verovelvollisten valmis-
teverotus tapahtuu yleensä eräkohtaisesti. 
Veroilmoitus on tällöin annettava neljän ar-
kipäivän kuluessa ja vero on maksettava 
kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun 
tuotteet on vastaanotettu tai verovelvollisuus 
muutoin on syntynyt.  

Sähköinen asiointi ei vielä nykyisin ole 
mahdollista valmisteveron ilmoittamisessa, 
vaan veroilmoitukset annetaan paperilomak-
keella, josta ne tallennetaan Tullissa tietojär-
jestelmään. Tulli tekee veroilmoituksen poh-
jalta verotuspäätöksen, jossa vahvistetaan 
suoritettavan valmisteveron määrä. Verotus-
päätös lähetetään verovelvolliselle, joka 
maksaa veron päätöksen mukaisesti.  

Valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vas-
taanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedus-
taja tarvitsevat toimintaansa varten Tullin an-
taman luvan. Tulli myöntää luvan hakemuk-
sesta henkilölle, jota saadun selvityksen pe-
rusteella pidetään luotettavana ja jolla katso-
taan olevan riittävät taloudelliset ja toimin-
nalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toi-
minnan harjoittamiseen. Ennen luvan myön-
tämistä hakijan on asetettava Tullin määrää-
mä vakuus valmisteverojen suorittamisen va-
kuudeksi. 

Valmisteveron alaisia tuotteita ansiotoi-
minnassaan satunnaisesti vastaanottavat hen-
kilöt eivät tarvitse toimintaansa varten eri-
tyistä lupaa Tullilta, mutta ennen tuotteiden 
lähettämistä Suomeen on asetettava kerta-
luonteinen vakuus kannettavista veroista, jos 
kyse on yhdenmukaistetun valmisteveron 
alaisten tuotteiden tilaamisesta. Sama koskee 
toisessa EU-jäsenvaltiossa verotettujen tuot-
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teiden vastaanottajaa Suomessa. Kansallisen 
veron alaisten tuotteiden osalta ei vaadita va-
kuutta. 

Valmisteverotuslain 28 §:n 4 momentin 
mukaan Tulli määrää vakuuden määrän. Va-
kuuden määrää harkittaessa tulee ottaa huo-
mioon luvan hakijan luotettavuus, toiminnan 
laajuus ja hakijan taloudelliset edellytykset 
vastata veroista. Tulliviranomainen voi 
muuttaa vakuuden määrää luvanhaltijan toi-
minnassa tapahtuneiden muutosten huomi-
oon ottamiseksi. 

Vakuudet voivat olla joko yksittäisten toi-
mijoiden yleisvakuuksia tai useammalle yh-
tiölle annettuja konsernivakuuksia. Yleisim-
min vakuusmuotoina käytetään pankin tai 
vakuutuslaitoksen omavelkaista yleistakaus-
ta. Vakuudeksi hyväksytään myös pankkitilin 
yleispanttaus. Reaalivakuuksien käytöstä on 
sovittava erikseen Tullin kanssa. Pienin val-
misteverovakuus on 2 500 euroa. 

Valmisteverotuslaissa ei ole kuittausta kos-
kevia säännöksiä. Lain 47 § sisältää viittaus-
säännöksen veronkantolakiin (609/2005). 
Pykälässä säädetään, että jollei tässä laissa tai 
sen nojalla toisin säädetä, sovelletaan val-
misveron kantoon, perintään, vastuuseen ve-
rosta ja palauttamiseen soveltuvin osin mitä 
veronkantolaissa tai sen nojalla säädetään tai 
määrätään, jolloin veronkantolaissa tarkoitet-
tuna veronkantoviranomaisena toimii tullivi-
ranomainen. 

Veronkantolain säännöksiä ei ole käytän-
nössä kuitenkaan sovellettu Tullin suoritta-
massa kuittaamisessa, koska veronkantolain 
käsitteistö on pääosin vierasta Tullin käsit-
teistölle. Veronkantolaki on säädetty koske-
maan Verohallinnossa tapahtuvaa verojen 
kantoa. Veronkantolain 1 §:n mukaan lakia 
sovelletaan verotusmenettelystä annetussa 
laissa, ennakkoperintälaissa ja arvonlisävero-
laissa tarkoitettujen verojen ja maksujen 
kannossa. Lain 2 §:n mukaan verolla tarkoi-
tetaan 1 §:n mukaisia veroja ja lisäksi veron-
kuittauksessa verolla tarkoitetaan maksuun-
pantua lähdeveroa, veron maksamiseen liit-
tyviä viivästysseuraamuksia ja maksun lyk-
käyskorkoa sekä sellaista ulkomaan veroa, 
joka vieraan valtion kanssa virka-avusta teh-
dyn sopimuksen nojalla voidaan periä Suo-
messa. Tulkinnanvaraista on, miten ”soveltu-
vin osin” määritellään. 

Lain asettamia esteitä kuittausmenettelylle 
Tullin saataville sisäisen kuittauksen tai toi-
sen viranomaisen kanssa tehtävän kuittauk-
sen suhteen ei kuitenkaan ole. Kuittaaminen 
voidaan suorittaa ja on suoritettu yleisen si-
viilioikeudellisen kuittaamisen nojalla. Kuit-
tausmenettely on vakiintunutta, ja valtio voi-
daan kuittauksen kannalta katsoa yhdeksi oi-
keussubjektiksi. Lisäksi voidaan ottaa huo-
mioon, että esimerkiksi Tulli ja Verohallinto 
toimivat samalla hallinnonalalla veronkanto-
viranomaisina. Tällaisen kuittaamisen mate-
riaalisina, yleisinä edellytyksinä ovat saamis-
ten vastakkaisuus, samanlaatuisuus ja peri-
miskelpoisuus. Kuittaus toteutetaan kuit-
tausilmoituksella, jolla myös kuittauksen oi-
keusvaikutukset syntyvät. 

Tulli ja Verohallinto tekevät systemaattista 
yhteistyötä verojen kuittaamiseksi. Tulli il-
moittaa Verohallinnolle kaikki tietyn raha-
määrän ylittävät suoritusvelvollisuutensa, jol-
loin veroviranomaisella on mahdollisuus tar-
kastaa, onko suorituksen saajalla kuittauksen 
mahdollistavia verovelkoja. Tämä jo vuosia 
käytössä ollut menettely koskee erityisesti 
ennakonpalautusten kuittaamista Tullin saa-
taville. Jos palautettavaa löytyy, kuitataan se 
Tullin saatavalle ja asiakkaalle ilmoitetaan 
palautuksen siirtämisestä Tullille ja suorite-
tusta kuittauksesta. Tullin lähettämässä il-
moituksessa kerrotaan, mikä palautus ja mille 
saataville se on käytetty, sekä mihin asti kuit-
taamisen yhteydessä on peritty viivästysseu-
raamukset. Tullissa on myös ollut normaalina 
käytäntönä kuitata palautuksia Tullin avoi-
mille saataville.  

Valmisteverotuslain 16 §:ssä säädetään vä-
hennysoikeudesta suoritettavasta tai suorite-
tusta valmisteverosta. Valtuutetulla varaston-
pitäjällä on oikeus tietyin edellytyksin vähen-
tää verokaudelta suoritettavasta valmisteve-
rosta asianomaisen verokauden aikana verot-
tomaan varastoon palautetuista tuotteista tai 
ennalta arvaamattoman tapahtuman tai yli-
voimaisen esteen vuoksi täydellisesti tuhou-
tuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista 
suoritettu tai suoritettava valmistevero. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa oikeus vähennyk-
sen tekemiseen on myös rekisteröidyllä vas-
taanottajalla. Jos vähennystä ei voida tehdä 
täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa 
veroa laskettaessa, valtuutettu varastonpitäjä 
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tai rekisteröity vastaanottaja saa vähentää 
vähentämättä jääneen määrän kuluvan vuo-
den seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden 
verokausilta tehtävissä ilmoituksissa. Vas-
taavan tyyppisestä vähennysoikeudesta sää-
detään jäteverolaissa (1126/2010). Sen 8 §:n 
mukaan kaatopaikanpitäjä saa vähentää ve-
rokaudelta suoritettavasta verosta kaatopai-
kalta verokauden aikana poisviedystä jättees-
tä suoritetun tai suoritettavan veron. Vähen-
tämättä jääneen määrän voi vähentää kuluvan 
vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenteri-
vuoden verokausilta suoritettavista veroista. 
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteve-
rosta annetun lain (1260/1996) 6 §:n nojalla 
sähköverkonhaltijalla ja sähköntuottajalla on 
puolestaan oikeus vähentää veroilmoitukses-
saan aiheettomasti ilmoitettu ja maksettu 
sähkövero ja huoltovarmuusmaksu verokau-
delta suoritettavasta sähköverosta ja huolto-
varmuusmaksusta. Vähennys on tehtävä 
kolmen vuoden kuluessa sitä verokautta seu-
raavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitet-
tiin aiheettomasti. 
 
Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti 

Matkustajatuonnin verottomuuden edelly-
tyksistä säädetään valmisteverotuslain 
72 §:ssä. Valmisteveroa ei kanneta toisessa 
jäsenvaltiossa kulutukseen luovutetuista tuot-
teista, jotka yksityishenkilö hankkii omaan 
käyttöönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suo-
meen. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustaja, 
joka tulee toisesta jäsenvaltiosta, saa tuoda 
mukanaan valmisteveronalaisia tuotteita ha-
luamansa määrän edellyttäen, että tuotteet, 
jotka on hankittu toisesta jäsenvaltiosta ve-
rolliseen hintaan, tulisivat hänen omaan käyt-
töönsä ja että hän itse tuo tuotteet mukanaan. 
Omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi matkusta-
jan henkilökohtaista käyttöä myös hänen 
perheensä käyttöä tai lahjaa. Minkälaista vas-
tiketta tahansa vastaan luovutettavat tuotteet 
katsotaan kaupalliseen tarkoitukseen tuo-
duiksi. Yksityishenkilön on noudatettava 
kaupalliseen tarkoitukseen toimitettavien 
tuotteiden verotusta ja valvontaa koskevia 
säännöksiä silloin, kun verottomuuden edel-
lytykset eivät täyty. Arvioitaessa sitä, ovatko 
yksityishenkilön mukanaan Suomeen tuomat 
tuotteet katsottava tulevan hänen omaan 

käyttöönsä vai kaupalliseen tai muuhun elin-
keinotarkoitukseen, huomioon otetaan tuot-
teiden haltijan kaupallinen asema ja hallus-
sapidon syyt, tuotteiden sijaintipaikka ja käy-
tetty kuljetustapa, tuotteisiin liittyvät asiakir-
jat, tuotteiden luonne sekä tuotteiden määrä 
ja muut näihin verrattavat asiaan vaikuttavat 
seikat. Valmisteverotuksen toimittaa Tulli. 
Valmisteveronalaisia tuotteita tuotaessa kau-
pallisessa tarkoituksessa tulee käyttää yksin-
kertaistettua saateasiakirjaa ja ilmoittaa Tul-
lille tuotteiden tulosta ennen kuljetuksen al-
kua. 

Valmisteverotusta yhdenmukaistettiin 
vuonna 1992 valmisteveron alaisia tuotteita 
koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näi-
den tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta 
ja valvonnasta annetulla neuvoston direktii-
villä 92/12/EY, jäljempänä järjestelmädirek-
tiivi, joka korvattiin 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetulla neuvoston direktiivillä val-
misteveroja koskevasta yleisestä järjestel-
mästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamises-
ta (2008/118/EY), jäljempänä valmistevero-
tusdirektiivi. 

Järjestelmädirektiiviä säädettäessä vuonna 
1992 neuvostossa tunnistettiin verottoman 
matkustajatuonnin ongelmat ja annettiin jä-
senvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tuotteiden määrällisiä ohjetasoja siten, että 
näyttövelvollisuus tuotteiden tuonnista 
omaan käyttöön ohjetasot ylittävältä osalta 
tulisi yksityishenkilölle. Käsittelyn aikana 
todettiin, että on ongelmallista tehdä ero oi-
keustoimille, jotka koskevat kaupallisia siir-
toja ja jotka perustuvat määränpääjäsenvalti-
on verotusoikeuteen sekä siirtoja, joita teke-
vät yksityiset henkilöt ja joiden verotus pe-
rustuu alkuperämaan verotusoikeuteen. Tä-
män vuoksi järjestelmädirektiivin 9 artiklan 
1 kohdassa annettiin jäsenvaltioille mahdolli-
suus säätää kansallisessa lainsäädännössään 
todistelusta, joka voi sisältää ohjeelliset rajat 
ja joka voi sisältää säännöksen, jonka mu-
kaan näiden ohjerajojen ylityksen oletetaan 
olevan luonteeltaan kaupallista tuontia, ellei 
henkilö voi osoittaa todeksi kansallisia vi-
ranomaisia tyydyttävällä tavalla, ettei tuonti 
ole luonteeltaan kaupallista. 

Nykyisin matkustajatuonnin verottomuu-
desta säädetään valmisteverotusdirektiivin 
32 artiklassa, jonka mukaan yksityishenki-
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löiden omaan käyttöönsä hankkimista val-
misteveron alaisista tuotteista ei tarvitse 
maksaa valmisteveroa uudelleen määräjäsen-
valtiossa. Artiklassa luetellaan useita perus-
teita, jotka on otettava huomioon tuonnin 
luonnetta arvioitaessa. Näitä perusteita ovat 
tuotteiden haltijan kaupallinen asema, tuot-
teiden sijaintipaikka, käytetty kuljetustapa 
sekä tuotteiden luonne ja määrä. Viimeksi 
mainitusta määrällisestä perusteesta sääde-
tään, että jäsenvaltiot voivat, yksinomaan 
näyttöä varten, vahvistaa ohjetasoja, joiden 
on oltava alkoholijuomien osalta vähintään 
10 litraa alkoholipitoisia juomia, 20 litraa vä-
lituotteita, 90 litraa viiniä, joista enintään 
60 litraa kuohuviinejä ja 110 litraa olutta. 
Näitä ohjerajoja jäsenvaltioiden on noudatet-
tava käyttäessään määrällistä perustetta näyt-
tötarkoituksessa. 

Valmisteverotusdirektiivissä sallittuja al-
koholijuomien ja tupakan määrällisiä ohje-
tasoja sovelletaan useissa jäsenvaltioissa. Vi-
rossa, Latviassa, Tanskassa, Saksassa, Puo-
lassa, Alankomaissa, Unkarissa, Portugalissa, 
Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Maltalla on 
käytössä valmisteverotusdirektiivin mukaiset 
ohjetasot. Sen sijaan ohjetasoja ei ole käytös-
sä tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa eikä 
Liettuassa. 

Vuoden 2004 alusta päättyi Suomen poik-
keus rajoittaa alkoholijuomien ja tupakan 
matkustajatuontia muista jäsenvaltioista. Täl-
löin hallituksen esityksessä 80/2003 vp tuo-
tiin esiin, että järjestelmädirektiivissä on 
erikseen mainittu tuotteiden määrät tuonnin 
yksityistä tai kaupallista luonnetta arvioitaes-
sa. Esityksessä kuitenkin haluttiin painottaa 
kokonaisharkintaa tuonnin tarkoitusta arvioi-
taessa eikä ohjetasojen käyttöönottoa ehdo-
tettu. Hallituksen esityksessä todettiin, että 
ohjetasoja suuremmat määrät ovat hyväksyt-
tävissä, jos matkustaja osoittaa, että tuotteet 
tulevat omaan käyttöön. Toisaalta kaupalli-
seen tarkoitukseen tuotavat tuotteet ovat ve-
rollisia niiden määrästä riippumatta. 

Tullilaissa (1466/1994) säädetään Tullin 
toimivaltuuksista ja toimenpiteistä. Valmis-
teverovalvonta on tullitoimenpide, jonka suo-
rittamiseksi voidaan käyttää tullilain mukai-
sia toimivaltuuksia. Valmisteverotuslain 
5 §:n mukaan Tullin toimivaltuuksiin ja toi-

menpiteisiin sovelletaan, mitä tullilaissa sää-
detään. 

Valmisteverotusdirektiivissä edellytetään, 
että valmisteveron alaisten tuotteiden liikku-
minen on viranomaisten tiedossa, ja että yh-
dessä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettu-
jen tuotteiden siirtäminen kaupallisessa tar-
koituksessa toiseen jäsenvaltioon tapahtuu 
yksinkertaistetulla saateasiakirjalla. Tulli voi 
puuttua toisesta jäsenvaltiosta maahan tuota-
vien valmisteveronalaisten tuotteiden tuon-
tiin jo Suomen rajalla, jos on syytä epäillä, 
että tuotteet on tuotu kaupalliseen tarkoituk-
seen. Koska EU:n sisäliikenteessä ei ole tar-
koituksenmukaista tarkastaa liikennevirtaa 
systemaattisesti, Tulli valitsee tarkastettavat 
kohteet ennalta tehtävään profilointiin ja ris-
kianalyysiin tai puhutteluun perustuen. En-
nen varsinaista tarkastusta voidaan siis suo-
rittaa alustava puhuttelu, jossa selvitetään 
tuonnin tosiseikkoja. Jos maahantuoja kiel-
täytyy tarkastuksessa antamasta selvitystä tai 
ei pysty antamaan selvitystä tuotteiden han-
kinnasta omaan käyttöön, tuotteet saatetaan 
tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perus-
teella katsoa tarkoitetuksi myyntiin. 

EU:n perussopimukset edellyttävät, että ta-
varoiden ja henkilöiden vapaa liikkuvuus 
EU-maiden välillä taataan. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artikla 
kuitenkin mahdollistaa perusteltujen kansal-
listen rajoitusten asettamisen esimerkiksi jul-
kisen moraalin, yleisen järjestyksen tai tur-
vallisuuden takaamiseksi. Euroopan unionin 
tuomioistuimen ratkaisut ovat myös laajenta-
neet oikeuttamisperusteita. Tuomioistuin on 
vahvistanut, että rajoitukset ovat hyväksyttä-
viä siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä ve-
rovalvonnan turvaamiseksi. Näin ollen myös 
sisäliikenteessä on mahdollista puuttua tava-
roiden ja henkilöiden liikkumiseen, mutta täl-
löin puuttumiskynnys on korkeampi kuin ul-
korajoilla, joissa myös pistokoemaiset tarkas-
tukset ovat mahdollisia. 

Verotus on luonteeltaan tarkoin säänneltyä 
hallintomenettelyä, jonka tavoitteena on sel-
vittää tarvittava tosiseikasto ja toteuttaa vero-
tus lakien mukaisesti. Verotuksessa sovelle-
taan virallisperiaatetta, joka painottaa viran-
omaisen selvittämisvelvollisuutta. Koska ve-
rotusta toteutetaan verovelvollisen nimen-
omaiseen tilanteeseensa liittyvien tietojen 
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pohjalta, on selvää, että verotuksen tehok-
kuus edellyttää verovelvollisen laajaa myötä-
vaikutusvelvollisuutta. Poikkeuksen tästä 
myötävaikuttamisvelvollisuudesta muodos-
tavat ne tapaukset, joihin sisältyy rikosepäily. 
Itsekriminointisuoja antaa rikoksesta epäil-
lylle oikeuden olla myötävaikuttamatta oman 
syyllisyytensä selvittämiseen. Itsekriminoin-
tisuoja tulee ottaa huomioon myös Tullin 
suorittaessa matkustajien verovalvontaa. 

Valmisteverotuslain 38 §:ssä säädetään 
selvittämisvelvollisuudesta, jonka mukaan 
pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen 
paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta 
selvitys. Verovelvollisella on paremmat edel-
lytykset selvittää asianhaarat, jotka ovat ta-
pauskohtaisia ja häntä henkilökohtaisesti 
koskevia. Näin ollen jo nykyisin yksityishen-
kilön on tullut selvittää mukanaan tuomiensa 
alkoholijuomien käyttötarkoitus. 
 
1.2 Nykytilan arviointi 

Valmisteverotuksen sähköinen asiointi  

Tullissa on tällä hetkellä käynnissä valmis-
teverotuksen tietojärjestelmän uudistamis-
hanke. Tullin olisi tarkoitus ottaa käyttöön 
keväällä 2014 uusi sähköinen valmisteveron 
alaisten tuotteiden ilmoitusjärjestelmä (VEI-
VI). Nykyisin veroilmoitusten käsittely on 
pitkälti manuaalista. Jatkossa veroilmoitus 
voidaan täyttää ja lähettää Tullin Internet-
sivuilla. Uuteen järjestelmään voi antaa kaik-
kien valmisteveron alaisten tuotteiden ve-
roilmoituksia ja erilaisia palautushakemuk-
sia. Sähköisen ilmoittamisen käyttöönotto 
edellyttää veron ilmoittamista koskevien 
valmisteverotuslain säännösten tarkistamista. 
 
Kuittaus  

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 
vuonna 2001 tarkastuskertomuksen 
(18/2001) koskien verosaatavien kuittausta. 
Tarkastuskertomuksessa on todettu, että vi-
ranomaisten pitäisi suosia valtion saatavien 
perinnässä kuittausta. Tarkastusviraston mu-
kaan kuittausta koskevaa lainsäädäntöä tulisi 
kehittää siten, että valtion kokonaisedusta 
kyettäisiin asianmukaisesti huolehtimaan. Li-
säksi tarkastusviraston mielestä tulisi harkita 

kuittausta koskevien säännösten sisällyttä-
mistä Tullia koskevaan lainsäädäntöön. 
Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 
kanteluasiaan antamassaan päätöksessä kiin-
nittänyt huomiota siihen, ettei valmistevero-
tuslaissa ole kuittausta koskevia säännöksiä. 
Päätöksessä on tuotu esiin myös näkökantoja 
koskien yksityisoikeudellisen kuittauksen 
ongelmallisuutta julkisoikeudellisten saatavi-
en yhteydessä. Oikeusministeriössä on ollut 
vireillä lainsäädäntöhanke yleisten säännös-
ten aikaansaamiseksi koskien julkisoikeudel-
lisia saamisia. Hanke on edelleen kesken. 
Kuittausta koskevat säännökset ovat tarpeen 
koskien sekä Tullin sisäistä että viranomais-
ten välistä kuittausta. 
 
Veron vähennysoikeus 

Koska valmisteverotuksessa vähennys teh-
dään suoritettavasta verosta, ei vähennyksen 
tekeminen ole mahdollista, jos vähennyksen 
tekemiselle säädetyssä määräajassa ei veroa 
tule suoritettavaksi. Veroa ei tule suoritetta-
vaksi muun muassa silloin, kun verottomasta 
varastosta tehdään ainoastaan verottomia siir-
toja tai luovutetaan tuotteita verottomaan ku-
lutukseen. 
 
Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti 

Noin kaksi kolmasosaa matkustajatuontina 
tuoduista alkoholijuomista on peräisin Viros-
ta sekä Viron ja Suomen välillä matkaavilta 
laivoilta, noin kymmenesosa tulee Ruotsista 
tai Ruotsin ja Suomen välillä matkaavilta lai-
voilta, noin kymmenesosa muista EU-maista 
ja noin kymmenesosa muista maista. 

Oikeuskäytännössä tuonnin yksityistä ja 
kaupallista luonnetta on arvioitu kokonais-
harkinnalla, eikä maahantuontitilanteessa ole 
yleensä ollut saatavilla näyttöä tuonnin luon-
teesta. Korkein hallinto-oikeus on antanut 
matkustajatuonnista esimerkiksi ratkaisun 
(KHO:2005:39), jossa tosin hallinto-
oikeuden ratkaisun muuttamiseen ei ollut 
syytä. Päätöksestä ilmenee, että tuonnin kau-
pallisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti ja 
arvioinnissa on otettava huomioon kunkin 
tapauksen erityispiirteet, kuten matkustajan 
elintavat ja tottumukset. Hallinto-oikeus oli 
asiassa arvioinut näyttövelvollisuutta todeten, 
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että yksityishenkilön mukanaan tuoman 
huomattavan suuren alkoholijuomaerän voi-
daan perustellusti epäillä tulevan myös mui-
hin kuin henkilön omiin tarpeisiin erityisesti 
tapauksissa, joissa ei ole tiedossa erityistä 
henkilökohtaista syytä yhdellä kertaa tapah-
tuvaan suuren juomamäärän hankintaan. Oi-
keuskäytännössä on hyväksytty omaan hen-
kilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuksi huo-
mattavasti valmisteverotusdirektiivin ohje-
tasoja korkeampia määriä, satoja litroja hen-
keä kohden. Nämä määrät ovat myös merkit-
tävästi suurempia kuin keskimääräinen alko-
holijuomien kulutus asukasta kohti vuodessa. 
Vuonna 2012 alkoholijuomien kokonaiskulu-
tus asukasta kohti oli 9,6 litraa 100-
prosenttisena alkoholina. Alkoholijuomiksi 
muutettuna kokonaiskulutuksen määrä olisi 
noin 25 litraa väkeviä juomia tai 80 litraa 
12 prosenttista viiniä tai olutta 204 litraa. 

Vuoden 2013 aikana tapahtui poikkeuksel-
lisen suuri muutos alkoholiveropohjassa, kun 
veropohja pienentyi noin 4,1 prosenttia. Kas-
vanut matkustajatuonti on osasyy veropohjan 
pienentymiseen. Matkustajatuontia seurataan 
TSN Gallupin toteuttaman matkustajatuonti-
seurantatutkimuksen avulla Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), 
Alkon ja valtiovarainministeriön toimeksian-
nosta. Matkustajatuontitutkimusta on tehty 
yhtäjaksoisesti vuodesta 2004. Tiedot kerä-
tään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 
500:aa satunnaisotannalla valittua 15 vuotta 
täyttänyttä suomalaista. 

Matkustajat toivat ulkomailta yhteensä 
75,3 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 
2013. Suomalaisten ulkomailta tuomien al-
koholijuomien määrä 100 prosentin alkoho-
liksi muunnettuna kasvoi 15,4 prosenttia 
vuonna 2013. Tarkastelujaksona mietojen 
viinien matkustajatuonti kasvoi lähes 10 pro-
senttia, kaikkien panimotuotteiden noin 
17 prosenttia ja väkevien alkoholijuomien 
noin 16 prosenttia. Oluen matkustajatuonti 
kasvoi 11 prosenttia. Lähes 80 prosenttia 
tuoduista panimotuotteista ja hieman yli 
60 prosenttia tuoduista viineistä ja väkevistä 
juomista tuodaan Virosta tai Virosta saapu-
van laivan myymälästä palattaessa. Huo-
mionarvoista on myös se, että huomattava 

osa kaikista matkailijoista ei tuo mitään al-
koholijuomia. 

Tuonnin luonteen voidaan havaita muuttu-
neen tuliaisten tuomisesta tavaroiden hank-
kimiseksi. Matkustajatuontitutkimuksen mu-
kaan alkoholia tuovien matkustajien osuus 
kaikista matkustajista on vähentynyt 63 pro-
sentista noin 50 prosenttiin vuodesta 
2005 lähtien. Samaan aikaan kuitenkin mat-
kustajien keskimäärin tuoma alkoholi-
juomamäärä on lisääntynyt paluumatkaa koh-
ti. Tuonnin luonteen muuttumista kuvastaa 
myös se, että vuonna 2013 Suomeen palaa-
vista matkustajista 16 prosenttia tuli henkilö- 
tai pakettiautolla ja heidän osuutensa kaikes-
ta tuodusta alkoholista oli noin 32 prosenttia. 
Lisäksi autolla palaavista matkustajista vajaa 
viisi prosenttia ilmoitti tuoneensa alkoholi-
juomia yli 100 litraa. 

Kehityssuunta, jossa verotettu alkoholi 
korvautuu verottomalla matkustajatuonnilla 
on huolestuttava, minkä vuoksi olisi tarpeen 
selkeyttää lainsäädäntöä sekä luoda valvon-
taviranomaiselle paremmat mahdollisuudet 
selvittää tuonnin tarkoitus. Valmisteverotus-
direktiivissä annetaan jäsenvaltioille mahdol-
lisuus säätää ohjeellisia rajoja tuoduille tuot-
teille sen selvittämiseksi, onko kyse kaupalli-
sesta hallussapidosta. Ohjetasot voisivat hel-
pottaa ja selkeyttää valvontaa. 

Alla olevassa taulukossa on vertailtu alko-
holijuomien hintatasoa vuonna 2012 Suo-
messa ja lähialueen EU:n jäsenmaissa EU:n 
keskiarvoon nähden perustuen Eurostatin al-
koholijuomien hintaindeksiin. Alkoholi-
juomat ovat Pohjoismaissa muuta Eurooppaa 
kalliimpia. Virossa alkoholin hintataso on 
Euroopan keskitasoa. 
 
Eurostat: Alkoholijuomien hintaindeksi 
vuonna 2012, EU27=100 
 
Suomi 175 
Ruotsi 161 
Tanska 140 
Viro 102 
Puola 93 
Saksa 82 
 

Ohjetasojen käyttöönotto ja matkustajan 
velvollisuus saattaa todennäköiseksi, että 
tuotteet tulevat hänen henkilökohtaiseen 
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käyttöön, on mahdollista valmisteverotusdi-
rektiivin ja Euroopan unionin tuomioistui-
men oikeuskäytännön mukaan. Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiassa C-216/11 an-
tama tuomio koski tupakkatuotteita koskevia 
rajoituksia, mutta se soveltuu myös alkoholi-
juomiin. Jos jäsenvaltiot päättävät vahvistaa 
ohjeellisia rajoja, hallussa pidettyjen tupak-
katuotteiden määrälle selvittääkseen, onko 
kyse niiden kaupallisesta hallussapidosta, 
niiden on noudatettava tiettyjä vähimmäisra-
joja. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 
mukaan jäsenvaltiot voivat käyttää harkinta-
valtaa arvioidessaan, kumpaan tarkoitukseen 
tuote on tarkoitettu, mutta sitä arvioitaessa on 
noudatettava valmisteverotusdirektiivissä 
määriteltyjä puitteita. Ne rajaavat jäsenvalti-
oiden harkintavallan laajuuden asettamalla 
sille tiettyjä ehdottomia ja tyhjentäviä rajoi-
tuksia. Ensimmäinen näistä rajoituksista on 
velvollisuus huomioida tuotteen käyttötarkoi-
tuksen määrittämisessä useampia kuin yksi 
peruste. Toinen rajoitus asetetaan vahvista-
malla määrälliseen perusteeseen sovellettavat 
ohjetasot. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa mää-
rällisiä ohjetasoja mutta yksinomaan näyttöä 
varten. Verovelvollista ei siis saa estää esit-
tämästä päinvastaista näyttöä, joka kumoaa 
laissa säädetyllä perusteella osoitetun tarkoi-
tuksen. Kolmanneksi jäsenvaltioiden on mää-
rällisiä perusteita käyttäessään noudatettava 
tiettyjä vähimmäismääriä voidakseen todeta, 
että tuotteet on tarkoitettu kaupallisiin tarkoi-
tuksiin. Direktiivin säännöksessä lueteltuja 
vähimmäismääriä sovelletaan jokaiseen tuot-
teiden haltijaan. Neljäs rajoitus liittyy tuote-
lajien luetteloon ja määrällisten vähimmäis-
rajoitusten vahvistamiseen. Kullekin tuotela-
jille on vahvistettu oma määrällinen vähim-
mäisrajansa. Näitä rajoituksia on sovellettava 
kuhunkin tuotelajiin erikseen. 

Tuonnin kaupallista luonnetta on määritelty 
myös kolmansista maista tulevien matkusta-
jien tuomien tavaroiden vapauttamisesta ar-
vonlisä- ja valmisteverosta annetussa neuvos-
ton direktiivissä 2007/74/EY, jäljempänä 
matkatavaradirektiivi.  

Matkatavaradirektiivin mukaan matkustaja 
voi tuoda erikseen sallitut määrät valmisteve-
ronalaisia tuotteita edellyttäen, että tuontia ei 
pidetä kaupallisena. Tuontia ei pidetä kaupal-
lisena, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

a) tuonti on satunnaista; 
b) tuontiin sisältyy yksinomaan matkusta-

jan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön 
tarkoitettuja tavaroita taikka lahjaksi tarkoi-
tettuja tavaroita. 

Lisäksi tavaroiden luonteen ja määrän on 
oltava sellaisia, ettei niitä voida pitää kaupal-
lisiin tarkoituksiin tuotavina tavaroina. 

Tuonnin kolmansista maista edellytetään 
olevan satunnaista. Jäsenmaista mukana tuo-
tujen tuotteiden kaupallisuutta arvioitaessa 
tuonnin toistuvuus, kuten satunnaisuus, on 
myös merkityksellistä. Lisäksi kokonaishar-
kinnassa voidaan arvioida, ovatko matkusta-
jan mukana olevat määrät sellaisia, että ne 
ovat kulutettavissa kyseisen yksityishenkilön 
tavanomaisen kulutuskäyttäytymisen mukai-
sesti. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Sähköinen asiointi 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ve-
ron ilmoittamista koskevia säännöksiä siten, 
että ne soveltuisivat nykyistä paremmin säh-
köiseen asiointiin. Tulli on käynnistänyt 
valmisteverotusjärjestelmän uudistamistyön, 
joka mahdollistaa sähköisen asioinnin käyt-
töönoton valmisteverotuksessa. Jatkossa ve-
roilmoitukset voisi toimittaa Tullille sähköi-
sesti Internet-käyttöliittymän avulla, myös 
valmisteverotukseen liittyvät tuki- ja veron-
palautushakemukset olisi mahdollista tehdä 
sähköisesti. Tullin Internet-asiointiin tulisi 
myöhemmässä vaiheessa myös tietojenla-
taustoiminto, joka helpottaisi veroilmoituk-
sen tietojen syöttämistä. Ilmoittaja voisi siir-
tää veroilmoitukseen määrämuotoista tuote-
tietoa toisesta tiedostostaan. 

Lisäksi satunnaisesti toisesta EU-
jäsenmaasta alkoholi- tai tupakkatuotteita 
taikka nestemäisiä polttoaineita tilaava vero-
velvollinen voisi asettaa ja maksaa ennakko-
vakuuden sekä saada verotonta siirtoa varten 
tarvittavan rekisteröinnin voimaan sähköises-
ti ja ilman asiointia Tullin toimipisteessä. 
Sähköisen menettelyn tavoitteena on asia-
kaspalvelun parantaminen ja valmisteverojen 
tehokas kantaminen. 



 HE 30/2014 vp  
  

 

10 

Verotusmenettelyn tehostamiseksi ja sen 
sujuvuuden turvaamiseksi veroilmoituksen 
antaminen sähköisesti ehdotetaan säädettä-
väksi pakolliseksi verokausi-ilmoittajille. Ve-
rokausi-ilmoittajat ovat eräitä vähäisiä poik-
keuksia lukuun ottamatta säännöllisesti val-
misteveron alaisilla tuotteilla liiketoimintaa 
harjoittavia luvan- tai rekisteröinninvaraisia 
yrityksiä. Näillä yrityksillä voidaan olettaa 
olevan hyvät valmiudet sähköisten veroil-
moitusten antamiseen. Tullille jätettäisiin 
kuitenkin mahdollisuus joustavuuden tur-
vaamiseksi hyväksyä myös paperilomakkeel-
la tapahtuva ilmoittaminen verokausi-
ilmoittajilta. Muille verovelvollisille sähköi-
nen veroilmoittaminen ei olisi pakollista, 
vaan ilmoitukset voisi antaa paperilomak-
keella kuten nykyisin. Niitä tilanteita varten, 
joissa verovelvollisen toiminnasta ei käytän-
nössä tule suoritettavaksi valmisteveroa, eh-
dotetaan Tullille oikeutta päättää verokauden 
pidentämistä normaalista kalenterikuukauden 
ajanjaksosta enintään yhden kalenterivuoden 
mittaiseksi. 
 
Vakuudet ja kuittaus 

Esityksessä ehdotetaan, että vakuuden mää-
rää koskevia perusteita selkeytettäisiin. Va-
kuuden määrää harkittaessa huomioitaisiin 
erityisesti toiminnan laajuus ja kannattavuus, 
asiakkaan maksuvalmius ja vakavaraisuus 
suhteessa velvoitteiden täyttämiseen. Edellä 
mainitut seikat muodostavat yrityksen tär-
keimmät toimintaedellytykset. Tässä yhtey-
dessä arvioitaisiin myös asiakkaan taloudel-
linen historia ja sen pituus sekä riski joutua 
muuten kuin tilapäisesti maksukyvyttömäksi 
lähitulevaisuudessa. Merkitystä olisi, kuinka 
pitkä taloudellinen historia asiakkaalla on, ja 
kuinka se on aikaisemmin hoitanut velvoit-
teensa.  

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi kuittausta 
koskevat säännökset. Säännökset selkeyttäi-
sivät nykyistä oikeustilaa ja edistäisivät hal-
linnon lainalaisuusvaatimusta. Laissa säädet-
täisiin kuittauksen edellytyksistä ja kuittauk-
sen esteistä. 
 
 
 
 

Valmisteveron palauttaminen 

Valmisteverotuslakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että verovelvollisella olisi oikeus 
hakea palautuksena vähentämättä jäänyttä 
veroa vastaava määrä. Oikeus palautuksen 
saamiseen olisi perusteltua samasta syystä 
kuin oikeus vähennykseen, toisin sanoen, 
kun tuotteita ei ole kulutettu tai veroa on 
maksettu aiheettomasti liikaa. Kyse olisi tek-
nisestä muutoksesta, jotta verovelvollisen 
toiminnan luonne ei tosiasiallisesti estäisi 
laissa säädettyä oikeutta veron takaisinsaami-
seen. 
 
Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti 

Esityksessä ehdotetaan, että alkoholijuomi-
en määrälliset ohjetasot otettaisiin käyttöön 
verovalvonnan selkeyttämiseksi ja sen ennus-
tettavuuden parantamiseksi sekä laittoman 
matkustajatuonnin hillitsemiseksi. Matkusta-
jatuonnin osuus alkoholin kulutuksesta on 
kasvanut merkittäväksi, joten on tarpeen tar-
kentaa selvitysvelvollisuutta maahantuontiti-
lanteissa. Ohjetasot helpottavat ja selkeyttä-
vät Tullin valvontatyötä, kun matkustajalle 
asetettaisiin velvollisuus esittää selvitystä ja 
näyttöä tuotteidensa käyttötarkoituksesta oh-
jetasot ylittäviltä osin. Matkustajalle asetet-
tava selvitysvelvollisuus on myös perusteltu, 
koska hänellä on parhaimmat mahdollisuudet 
esittää selvitystä oman tuontinsa tarkoituk-
sesta. Ohjetasot lisäisivät myös viranomais-
toiminnan ennustettavuutta matkustajien 
kannalta. 

Valmisteverotusdirektiivin mukaiset alko-
holijuomien ohjeelliset rajat otettaisiin käyt-
töön näyttö- ja selvitysvelvollisuuden aset-
tamiseksi matkustajalle. Jos yksityishenkilö 
toisi mukanaan alkoholijuomia yli ohjeellis-
ten rajojen, hänen tulisi esittää selvitystä ja 
saattaa todennäköiseksi, että hänen muka-
naan tuomansa alkoholijuomat tulevat omaan 
käyttöön. Tuotteiden määrä olisi kuitenkin 
vain yksi peruste kokonaisharkinnassa ja 
huomioon otettaisiin myös muun muassa 
tuotteiden haltijan kaupallinen asema ja hal-
lussapidon syyt, tuotteiden sijaintipaikka ja 
käytetty kuljetustapa, tuotteisiin liittyvät 
asiakirjat, tuotteiden luonne sekä muut näihin 
verrattavat asiaan vaikuttavat seikat. Erityi-
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sesti tuonnin toistuvuus olisi edellä mainit-
tuihin seikkoihin verrattava, vaikuttava seik-
ka. 

Verottomana matkustajatuontina tuotujen 
juomien verotus voidaan suorittaa tarvittaes-
sa maahantulohetken jälkeen, jos tuonnin ha-
vaitaan olleen kaupallista. Matkustajan selvi-
tysvelvollisuus jatkuu tuotteiden maahantu-
lon jälkeenkin ja maahan tullessa esitetty sel-
vitys käyttötarkoituksesta voidaan tarkistaa 
jälkikäteen Tullin toimesta. 
 
Vakuudesta luopuminen 

Valmisteverotusdirektiivin mukaisesti val-
misteverotuslain 55 §:ää ehdotetaan täyden-
nettäväksi valtuutuksella, jonka mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää 
valmisteverotusvakuudesta luopumisesta toi-
sen jäsenvaltion kanssa, kun energiatuotteita 
siirretään Suomen ja toisen jäsenvaltion vä-
lillä meritse. Edellytyksenä olisi, että toisessa 
jäsenvaltiossa on säädetty tai määrätty sa-
manlaisesta vakuudesta luopumisesta Suo-
meen nähden. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin, mitä jäsenvaltiota menettely 
koskee. Vakuudesta luopuminen perustuu 
valmisteverotusdirektiivin 18 artiklaan, jonka 
4 kohtaa ei ole toistaiseksi sisällytetty val-
misteverotuslakiin. 
 
Pienten viinintuottajien toimitukset Suomeen 

Valmisteverotusdirektiivin mukaisesti val-
misteverotuslakia ehdotetaan täydennettä-
väksi siten, että pienet viinintuottajat voisivat 
toimittaa Suomeen tuotteitaan käyttämättä 
sähköistä hallinnollista asiakirjaa. Sen sijaan 
lakiin lisättäisiin säännös, jossa sallitaan 
pienten viinintuottajien käyttävän asetukses-
sa 884/2001 tarkoitettua viiniasiakirjaa säh-
köisen hallinnollisen asiakirjan sijaan. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ohjetasojen käyttöönotto ja matkustajien 
selvitysvelvollisuus parantaisivat matkustaja-
tuontia valvovan Tullin mahdollisuuksia saa-
da selvitystä maahantuotujen juomien käyttö-
tarkoituksesta. Viime kädessä maahantuodut 

alkoholijuomat voidaan verottaa, jos koko-
naisharkinnassa ei ole saatettu todennäköi-
seksi, että juomat tulevat yksityishenkilön 
omaan käyttöön. Alkoholin matkustajatuon-
nin ohjetasoilla ja valvonnan lisäämisellä py-
ritään vähentämään laitonta matkustajatuon-
tia ja turvaamaan alkoholiverotuloja. Esitet-
tyjen muutosten vaikutusta verotuloihin on 
kuitenkin erittäin vaikea arvioida. 

Alkoholijuomien määrällisten ohjetasojen 
käyttöönotto edellyttää Virosta Suomeen 
saapuvien matkustajien valvontaa säännösten 
soveltamiseksi. Virosta saapuvan matkustaja-
liikenteen valvonnan haasteena on erittäin ti-
heä laivaliikenne. Päivittäin kesäisin saapuu 
17 matkustaja-alusta ja talvisin 11. Saapuva 
liikenne lisäksi jakaantuu neljään paikkaan. 

Tullivalvonnan kattavuuden lisääminen ja 
matkustajien tehostettu valvonta edellyttävät 
lisäresurssien suuntaamista Tullille. Valtion-
talouden kehyspäätöksessä vuosille 2015—
2018 Tullille myönnettiin tähän tarkoituk-
seen 0,3 miljoonaa euroa vuodelle 2015 ja 
0,35 miljoonaa euroa vuodessa vuosille 
2016—2018. 

Toisaalta sähköisen ilmoittamisen arvioi-
daan vähentävän jonkin verran Tullin työteh-
täviä kohdassa 3.2. selostettavalla tavalla. 

Verotuskäytännössä tilanteet, joissa veroa 
jää vähentämättä vähennyksen tekemiselle 
säädetyn määräajan päättyessä, ovat yksit-
täistapauksia. Siten vähennysoikeuden muu-
toksella arvioidaan olevan vain vähäisiä ta-
loudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia viran-
omaisten toimintaan. Jotta hallinnollisesti 
raskaampaa palautusmenettelyä ei käytettäisi 
vähennysmenettelyä korvaavana toimintata-
pana, voisi palautusta hakea vasta, kun oike-
us vähennyksen tekemiseen on päättynyt. 
Tällöin olisi todettavissa, ettei vähennysoi-
keudelle säädetyssä määräajassa tullut suori-
tettavaksi veroa. 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Verokausi-ilmoittajien pakollinen sähköi-
nen veroilmoittaminen nopeuttaisi selvästi 
verotuksen toimittamista ja vähentäisi rutii-
ninomaisen tallennustyön sekä ilmoitusten 
muun käsittelytyön määrää Tullissa. Vaikka 
pääosa valmisteveroilmoituksista pyritään 
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jatkossa käsittelemään automaattisesti, osa 
verovalmistelutyöstä jää kuitenkin edelleen 
Tullin suoritettavaksi. Esimerkiksi myöhässä 
jätettyjä veroilmoituksia ei käsiteltäisi auto-
maattisesti vaan ne siirtyisivät sanktioharkin-
taa varten verovalmistelijan käsiteltäviksi. 
Veroilmoittajista noin 80 prosentin arvioi-
daan antavan veroilmoituksensa sähköisesti 
kahden vuoden kuluessa sähköisen asioinnin 
aloittamisesta. Tämän arvioidaan vähentävän 
noin 75 prosenttia tallennustyöhön nykyisin 
käytettävistä henkilötyövuosista. 

Valmisteverotuslakiin lisättäväksi ehdotet-
tavat kuittausta koskevat säännökset selkeyt-
täisivät oikeustilaa ja määrittäisivät viran-
omaiselle selkeät perusteet kuittauksen to-
teuttamiselle. 

Matkustajatuonnin ohjetasojen käyttöönot-
to helpottaisi ja selkeyttäisi verovalvontaa. 
Toisaalta valvontatyön määrä tulee lisäänty-
mään, mistä aiheutuu Tullille kustannuksia. 
 
3.3 Vaikutukset yritysten toimintaan 

Sähköisten veroilmoitusten antaminen vä-
hentäisi ilmoitusten lähettämiseen ja vas-
taanottamiseen liittyviä rutiinityövaiheita yri-
tyksissä. Myös sähköisen ilmoituksen anta-
misaika käytännössä pitenisi verrattuna pape-
riveroilmoituksen toimittamiseen postitse, 
sillä molemmissa tapauksissa ilmoituksen on 
saavuttava Tulliin viimeistään määräpäivänä. 
Verokausi-ilmoittajien pakollinen sähköinen 
veroilmoittaminen ei merkittävästi lisäisi yri-
tysten hallinnollista taakkaa, koska sähköis-
ten veroilmoitusten tietosisältö on pääosin 
samanlainen kuin paperilomakkeilla. Sähköi-
nen ilmoitus ei myöskään suoranaisesti edel-
lytä yrityksissä uusia tietojärjestelmiä, sillä 
ilmoittaminen tapahtuisi Tullin internet-
palvelun kautta. Verokauden pidentäminen 
Tullin päätöksellä enintään kalenterivuoden 
mittaiseksi mahdollistaisi veron ilmoittamis-
velvollisuuden keventämisen niiden yritysten 
kohdalla, joiden valmisteveron alaisesta toi-
minnasta ei käytännössä tulisi maksettavaksi 
veroa. 

Esityksessä ehdotettu alkoholijuomien 
matkustajatuonnin ohjetasojen käyttöönotto 
vaikuttaisi alkoholijuomia maahantuoviin 
yksityisiin henkilöihin ja vain välillisesti yri-
tyksiin. Ohjetasojen käyttöönotto ja tehostu-

nut valvonta vaikuttaisi positiivisesti alan 
yrityksiin, jos ohjetasojen käyttöönoton myö-
tä laiton maahantuonti vähenee ja se korvau-
tuu laillisella kotimaan myynnillä. 

Vakuudesta luopuminen meritse tapahtu-
vissa energiatuotteiden siirroissa vaikuttaisi 
vain näitä tuotteita Suomesta lähettäviin yri-
tyksiin. Vakuudet aiheuttavat tuotteita lähet-
täville yrityksille kustannuksia erityisesti, jos 
yritys käyttää toimituskohtaisia vakuuksia. 
Käytännössä Suomessa ei kuitenkaan käytetä 
toimituskohtaisia vakuuksia, vaan riskit kate-
taan kiinteillä vakuuksilla, minkä vuoksi eh-
dotus ei vaikuta merkittävästi yritysten anta-
mien vakuuksien määrään. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Tullin kanssa. 

Lausuntonsa ovat antaneet sosiaali- ja ter-
veysministeriö, oikeusministeriö, ympäris-
töministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Ah-
venanmaan maakuntahallitus, Korkein hallin-
to-oikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Edus-
kunnan oikeusasiamies, Tulli, Verohallinto, 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, 
Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ry, Toimihenkilöjärjestö STTK 
ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Suomen Al-
koholijuomakauppayhdistys ry, Matkailu- ja 
ravintolapalvelut MaRa ry, Panimo- ja vir-
voitusjuomateollisuusliitto ry, Pienpanimo-
liitto ry, Tupakkateollisuusliitto ry, Alko Oy, 
Öljyalan keskusliitto ry, Metsäteollisuus ry, 
Teknologiateollisuus ry, Kaivannaisteolli-
suus ry, Kemianteollisuus ry, Ympäristöteol-
lisuus ja -palvelut YTP ry, Ekokem Oy Ab, 
Infra ry, Linja-autoliitto, Päivittäistavara-
kauppa ry, Keskuskauppakamari, Suomen 
yrittäjät ry, Veronmaksajain keskusliitto ry ja 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. 

Lisäksi esitys on ollut käsiteltävänä kun-
nallistalouden ja -hallinnon neuvottelukun-
nan (Kuthanek) 20 päivänä helmikuuta 
2014 pidetyssä kokouksessa, jossa Suomen 
kuntaliitto antoi asiasta lausunnon. 

Lausunnoissa pidettiin yleisesti sähköiseen 
valmisteveroilmoittamiseen siirtymistä kan-
natettavana, mutta esityksessä ehdotetussa 
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muodossa Internet-käyttöliittymän avulla ta-
pahtuvana sitä pidetään useissa lausunnoissa 
riittämättömänä. Lausunnoissa todetaan, että 
jos sähköinen ilmoittaminen tarkoittaa sitä, 
että yritykset joutuvat manuaalisesti siirtä-
mään tietoja Tullin sähköiselle lomakkeelle, 
niin virhekirjausmahdollisuus kasvaa. Tällöin 
mahdollisuutta käyttää paperi-ilmoittamista 
suosittaisiin todennäköisesti sähköisen il-
moittamisen sijaan ja uudistuksen tavoite ei 
toteutuisi. Esityksessä ehdotettua sähköistä 
ilmoittamista tullaan kehittämään siten, että 
myöhemmässä vaiheessa sähköinen ilmoit-
taminen voisi tapahtua myös yritysten omien 
järjestelmien kautta tietoja lataamalla suo-
raan Tullin tietojärjestelmään. 

Lähes kaikki lausunnonantajat pitävät al-
koholijuomien määrällisten ohjetasojen käyt-
töönottoa kannatettavana. Lausunnonantajat 
katsovat lisäksi, että ehdotettuja ohjetasoja 
olisi välttämätöntä valvoa laittoman tuonnin 
vähentämiseksi ja lisäksi valvontaan olisi an-
nettava riittävät resurssit. Lausunnoissa käsi-

teltiin sitä, mitä näyttöä matkustajan olisi esi-
tettävä siitä, että tuomiset ovat tulleet hänen 
omaan käyttöönsä. Eduskunnan oikeusasia-
miehen lausunnossa tuotiin esiin, että vaikka 
todistustaakan jakoa voidaan pitää perustel-
tuna, ei matkustajalta voida edellyttää täyttä 
näyttöä käytöstä. Tämän vuoksi ehdotettua 
72 §:ää on tarkennettu siten, että yksityis-
henkilön tulee saattaa todennäköiseksi, että 
alkoholijuomat tulevat hänen henkilökohtai-
seen käyttöönsä. 

Lausunnonantajat pitävät tarkoituksenmu-
kaisena, että verovelvollisella olisi oikeus 
hakea palautuksena vähentämättä jäänyttä 
veroa vastaava määrä, kun laissa säädettyä 
vähennysoikeutta ei ole mahdollista käyttää. 

Lausuntokierroksen jälkeen esityksestä on 
siirretty salassapitosäännös sekä jäteverolain 
muutosehdotukset myöhemmin annettaviksi. 
Jäteverolain muutosehdotukset tullaan anta-
maan valtion vuoden 2015 talousarvioesityk-
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

5 §. Maantieteelliset määritelmät. Pykälän 
2 kohdan määritelmää kolmannesta alueesta 
muutettaisiin siten, että Ranskan merentakai-
set departementit korvattaisiin viittauksella 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuihin Ranskan alueisiin. Muu-
tos perustuu 17 päivänä joulukuuta 2013 an-
nettuun neuvoston direktiiviin 2013/61/EU 
direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY 
muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien aluei-
den ja erityisesti Mayotten osalta. Direktiivi 
tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. 

20 a §. Merkintä verottomuudesta. Pykä-
lässä säädetään siitä, että myyjän on tehtävä 
merkintä verottomasta myynnistä laskuun tai 
vastaavaan tositteeseen. Vastaava säännös on 
ollut aiemmin valmisteverotusasetuksessa 
(1546/1994), joka kumoutui uuden valmiste-
verotuslain säätämisen yhteydessä. 

28 §. Vakuudet. Pykälän 4 momentissa 
säädetään vakuuden määrän perusteista. Va-
kuudella on tarkoitus turvata verojen maksu. 
Tulli määrää vakuuden suuruuden ja ottaa si-
tä koskevassa harkinnassa huomioon luvan 
hakijan luotettavuuden, toiminnan laajuuden 
ja muut taloudelliset edellytykset. Vakuuden 
määrä vaihtelee sen mukaan, millaisesta toi-
mijasta ja toiminnasta on kyse. 

Vakuuden määrää koskevia perusteita eh-
dotetaan selkeytettäviksi. Erityisesti huomi-
oitaisiin toiminnan laajuus ja kannattavuus, 
hakijan maksuvalmius ja vakavaraisuus suh-
teessa velvoitteiden täyttämiseen. Tässä yh-
teydessä arvioitaisiin myös hakijan taloudel-
linen historia ja sen pituus sekä riski joutua 
muuten kuin tilapäisesti maksukyvyttömäksi 
lähitulevaisuudessa. Merkitystä olisi, kuinka 
hakija on aikaisemmin hoitanut velvoitteen-
sa. Tämä arviointi koskisi erityisesti maksu-
tapaa. Taloudellisten edellytysten arviointi 
olisi aina kokonaisvaltaista harkintaa ja siinä 
olisi aina huomioitava tapauskohtaisesti eri 
riskitekijät. 

Nykyiseen tapaan Tulli voisi alentaa tai ko-
rottaa vakuuden määrää, kun luvanhaltijan 
toiminnassa tapahtuu muutoksia.  

31 §. Veroilmoituksen antaminen. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen 
jäisivät vain veroilmoituksen antamisvelvol-
lisuutta ja sitä koskevia määräaikoja sekä ve-
roilmoituksen sisältöä koskevat säännökset. 
Pykälän 1 ja 2 momentti säilyisivät nyky-
muodossaan, samoin 4 momentti veroilmoi-
tuksen sisältöä koskevin osin sekä 
6 momentti, joka siirtyisi 5 momentiksi. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi Tullille mahdollisuus perustellusta 
syystä määrätä tietyn yrityksen verokauden 
pituudeksi muu ajanjakso kuin lain 6 §:n 
17 kohdassa säädetty kalenterikuukausi. Ve-
rokausi voitaisiin pidentää enintään kalente-
rivuoden pituiseksi. Säännöksen avulla voi-
taisiin vähentää yrityksille veroilmoitusten 
antamisesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 
eräissä tilanteissa. Tällainen erityinen syy 
poiketa laissa säädetystä verokaudesta voisi 
olla esimerkiksi se, että verovelvollinen toi-
mittaa tuotteita vain väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä tai verottomaksi sää-
dettyihin käyttötarkoituksiin, eikä valmiste-
veroa siten tule käytännössä maksettavaksi. 
Tällöin verovelvollinen voisi ilmoittaa tiedot 
verottomista toimituksistaan kerralla pidem-
mältä ajanjaksolta. 

Valmisteverotuslain 46 § edellyttää kuiten-
kin valmisteverojen maksamista viimeistään 
verokautta seuraavan kuukauden 27. päivänä. 
Koska verokauden pidentäminen johtaisi 
myös veron maksuajan pitenemiseen, ei ve-
rokauden pidennystä hyväksyttäisi niissä ti-
lanteissa, joissa verovelvollisen toiminnasta 
aiheutuu valmisteverojen suorittamisvelvolli-
suus. Olosuhteiden muuttuessa Tulli voisi 
omasta aloitteestaan poistaa verovelvollisen 
pidennetyn verokauden.  

32 §. Veroilmoituksen antamistapa. Pykä-
lässä säädetään Tullin valtuudesta antaa tar-
kempia määräyksiä sähköisen veroilmoituk-
sen antamisesta. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että siihen sisällytettäisiin kaik-
ki veroilmoituksen antamistapaa koskevat 
säännökset ja tämän takia pykälän otsikko 
muutettaisiin. 

Pykälän 1 momentissa verokausi-
ilmoittajat velvoitettaisiin antamaan veroil-
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moitus sähköisesti. Verokausi-ilmoittajat 
ovat valmisteverotuslaissa määriteltyjä lu-
van- tai rekisteröinninvaraisia verovelvolli-
sia, jotka antavat toiminnastaan valmisteve-
roilmoituksen kuukausittain. Näiltä säännöl-
lisiltä toimijoilta on perusteltua edellyttää ve-
roilmoituksen antamista sähköisesti verotuk-
sen sujuvuuden ja tehokkuuden vuoksi. Tulli 
voisi kuitenkin pyynnöstä sallia paperilo-
makkeella annetun veroilmoituksen, jos esi-
merkiksi Tullin sähköisen järjestelmän vika-
tilanteiden tai muiden häiriötilanteiden takia 
verovelvolliselle olisi vaikeaa järjestää säh-
köisen ilmoituksen antamista. 

Pykälän 2 momentti koskisi muita verovel-
vollisia kuin verokausi-ilmoittajia. Koska 
muiden kuin verokausi-ilmoittajien valmiste-
veronalainen toiminta on yleensä satunnaista 
ja osa näistä verovelvollisista on myös yksi-
tyishenkilöitä, olisi veroilmoituksen antami-
nen joustavuuden takia mahdollista joko pa-
perilomakkeella taikka sähköisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sähköi-
sen veroilmoituksen varmentamisesta sekä 
paperisen veroilmoituksen allekirjoittamises-
ta. Näistä säädetään nykyisin 31 §:n 4 ja 
5 momentissa. Pykälän 4 momenttiin sisälly-
tettäisiin säännös Tullin oikeudesta määrätä 
tarkemmin sähköisten tietojen antotavasta.  

47 a §. Kuittaus. Uuden pykälän 1 momen-
tissa määriteltäisiin kuittauksen edellytykset. 
Verosaatavan, jolle palautus kuitataan, olisi 
oltava sekä erääntynyt että kuittaushetkellä 
edelleen avoinna.  

47 b §. Kuittauksen esteet. Uudessa pykä-
lässä määriteltäisiin kuittauksen esteet. Kuit-
tausta ei toimiteta vanhentuneen velan suori-
tukseksi. Esteen kuittaukselle muodostaisi 
myös verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
annetun lain (706/2007) 12 §:n tai ulosotto-
kaaren (705/2007) 10 luvun 20 §:n nojalla 
annettu rajoitukseton täytäntöönpanon kes-
keytys- tai kieltopäätös. Sen sijaan, jos kes-
keytysmääräys on annettu ulosottokaaren 
10 luvun 22 §:n mukaisesti osittaisena niin, 
että määräyksessä esimerkiksi sallitaan omai-
suuden ulosmittaus, mutta kielletään myynti 
tai varojen tilitys, ei olisi estettä kuittauksel-
le. 

Pykälän 3 momentin mukaan palautuksen 
saajan konkurssi tai palautuksen ulosmittaus 
eivät estäisi kuittausta. Vastaava säännös si-

sältyy myös veronkantolakiin. Kuittauksesta 
konkurssissa säädetään konkurssilain 
(120/2004) 6 luvussa. Ulosottokaaren kuit-
tausta koskevat säännökset ovat lain 2 luvun 
22 ja 23 §:ssä. Valmisteveron kuittauksessa 
sovellettaisiin näiden säännösten sijasta val-
misteverotuslain säännöksiä. 

47 c §. Kuittauspäivä. Uudessa pykälässä 
säädettäisiin, että valmisteveron kuittauspäi-
vä olisi se päivä, jona palautuspäätös on teh-
ty.  

47 d §. Kuittausjärjestys. Uuden pykälän 
1 momentissa säädettäisiin, että jos palautuk-
sen saajalla on useita erääntyneitä Tullin saa-
tavia maksamatta eikä palautus riitä niiden 
kaikkien suoritukseksi, määräytyisi niiden 
kuittausjärjestys tullilain 30 a §:n mukaisesti. 
Jos palautusta ei käytettäisi Tullin saatavien 
kuittaukseen, se voitaisiin käyttää muiden vi-
ranomaisten saatavien kuittaukseen. Viran-
omaisten välisestä kuittauksesta säädettäisiin 
2 momentissa. Kun verovelvollisen toiselta 
viranomaiselta oleva kuittauskelpoinen pa-
lautus pyynnöstä käytettäisiin Tullin saatavan 
kuittaukseen, sovellettaisiin kuittaukseen mi-
tä 47 a—47 c §:ssä on säädetty. 

Pykälän 3 momentissa olisi veronkantola-
kia vastaavasti säädetty mahdollisuudesta 
siirtää palautettava määrä Suomessa virka-
apusopimuksen nojalla perittävänä olevan 
ulkomaan saatavan suoritukseksi. Kyseeseen 
voisi tulla keskinäisestä avunannosta veroi-
hin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liit-
tyvien saatavien perinnässä annetun neuvos-
ton direktiivin 2010/24/EU (perintädirektiivi) 
nojalla Suomessa perittävänä oleva saatava 
tai Pohjoismaiden välisen sopimuksen keski-
näisestä avunannosta tulliasioissa (SopS 
43—44/82) tai jonkin Suomea velvoittavan 
kahdenkeskisen perintäsopimuksen nojalla 
perittävänä oleva saatava. Kansalliset saata-
vat olisivat näihin saataviin nähden ensisijai-
sia kuittauksessa. 

47 e §. Tarkemmat määräykset kuittaukses-
ta. Palautuspäätöksiä tehdään Tullissa eri jär-
jestelmillä, jolloin käytännön kuittausmenet-
telytkin saattavat poiketa toisistaan. Kuit-
tauskäytännön yhtenäisyyden ja sujuvuuden 
varmistamiseksi Tullilla tulisi olla valtuutus 
kuittausta koskevien tarkempien menettely-
määräysten antamiseen. 
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55 §. Vakuus valmisteveronalaisten tuot-
teiden siirroista. Pykälässä säädetään velvol-
lisuudesta asettaa vakuus valmisteveron alai-
sia tuotteita siirrettäessä väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä. Pykälään lisättäi-
siin uusi 3 momentti, jonka mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan säätää poik-
keus vakuusvaatimuksesta valmisteverotusdi-
rektiivissä säädetyin edellytyksin. Vakuudes-
ta voidaan luopua vastavuoroisesti Suomen 
ja toisen jäsenvaltion välillä meritse tapahtu-
vissa energiatuotteiden siirroissa. 

58 §. Tuotteiden lähettäminen tietokoneis-
tetun järjestelmän valvonnassa. Valmisteve-
rotusdirektiivin 40 artiklan mukaan jäsenval-
tiot voivat vapauttaa pienet viinintuottajat 
tuotantoa ja tuotteiden väliaikaisia siirtoja 
koskevista vaatimuksista sekä muista siirtoon 
ja valvontaan liittyvistä vaatimuksista. Kun 
nämä pienet tuottajat itse toteuttavat yhteisön 
sisäisiä liiketoimia, niiden on ilmoitettava 
asiasta jäsenvaltioidensa toimivaltaisille vi-
ranomaisille ja noudatettava viinialan tuot-
teiden kuljetusten mukana seuraavien asiakir-
jojen ja viinialalla pidettävien rekisterien so-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä 24 päivänä huhtikuuta 2001 anne-
tussa komission asetuksessa (EY) N:o 
884/2001 säädettyjä vaatimuksia. Pienillä 
viinintuottajilla tarkoitetaan tuottajia, jotka 
tuottavat keskimäärin alle 1 000 hehtolitraa 
viiniä vuodessa. 

Tietokoneistetun järjestelmän käyttäminen 
yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten 
tuotteiden siirroissa on säädetty pykälässä 
pakolliseksi valmisteverotusdirektiivin nojal-
la verottamattomien tuotteiden siirtojen val-
vomiseksi. Valmisteverotusdirektiivin mu-
kaan kuitenkaan pienten viinintuottajien ei 
tarvitse käyttää tietokoneistettua järjestelmää. 
Pieniä viinintuottajia koskevan poikkeuksen 
lisäämiseksi valmisteverotuslakiin pykälässä 
säädetään näitä tuotteita koskevasta menette-
lystä. Tuotteiden lähettäjän on noudatettava 
komission asetuksessa (EY) N:o 884/2001 
säädettyjä vaatimuksia. Vastaanottajan on 
tällöin ilmoitettava vastaanottamistaan viini-
toimituksista Tullille asetuksessa (EY) N:o 
884/2001 edellytetyllä asiakirjalla tai viit-
taamalla kyseiseen asiakirjaan. Pykälän muu-
toksella pantaisiin täytäntöön valmistevero-
tusdirektiivin 40 artikla. 

72 §. Yksityishenkilön tuomiset. Pykälän 
1 momentti säilyisi nykyisellään. Siinä sää-
detään yksityishenkilön mukanaan tuomien 
valmisteveronalaisten tuotteiden verotto-
muudesta. Valmisteveroa ei kanneta toisessa 
jäsenvaltiossa kulutukseen luovutetuista tuot-
teista, jotka yksityishenkilö hankkii omaan 
käyttöönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suo-
meen. Verottomina matkustajatuomisina pi-
detään soveltamiskäytännössä jalkaisin mat-
kustavan henkilön itse mukanaan kuljettamia 
tuotteita. Yksityishenkilön saapuessa maahan 
ajoneuvossa, pidetään verottomina tuomisina 
samassa henkilöautossa tai linja-autossa mu-
kana kuljetettuja tuotteita, jotka on pakattu 
yksityishenkilön toimesta ajoneuvon matka-
tavarasäiliöön.  

Pykälän 2 momentiksi siirrettäisiin nykyi-
nen 3 momentti, joka säilyisi nykymuodos-
saan. Sen mukaan arvioinnin siitä, onko yksi-
tyishenkilön mukanaan Suomeen tuomat 
tuotteet katsottava tulevan hänen omaan 
käyttöönsä vai kaupalliseen tai muuhun elin-
keinotarkoitukseen, on perustuttava koko-
naisharkintaan. Tällöin huomioon otetaan 
tuotteiden haltijan kaupallinen asema ja hal-
lussapidon syyt, tuotteiden sijaintipaikka ja 
käytetty kuljetustapa, tuotteisiin liittyvät 
asiakirjat, tuotteiden luonne sekä tuotteiden 
määrä ja muut näihin verrattavat asiaan vai-
kuttavat seikat. Muuna asiaan vaikuttavana 
seikkana voitaisiin esimerkiksi ottaa huomi-
oon tuonnin toistuvuus ja tiheys. 

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin valmiste-
verotusdirektiivin mukaiset ohjetasot sekä 
säädettäisiin matkustajan selvitys- ja näyttö-
velvollisuudesta. Yksityishenkilö voisi tuoda 
mukanaan 20 litraa välituotteita, 90 litraa 
viinejä, joista enintään 60 litraa kuohuviine-
jä, 110 litraa olutta ja 10 litraa muita alkoho-
lijuomia. Jos yksityishenkilö toisi mukanaan 
Suomeen alkoholijuomia yli edellä mainittu-
jen ohjetasojen määrän, verottomuuden saa-
miseksi hänen tulisi vaadittaessa saattaa to-
dennäköiseksi, että tuodut alkoholijuomat 
ovat hänen omaan käyttöönsä eikä kyse ole 
kaupallisesta hallussapidosta. Jos Tulli kat-
soisi tapauskohtaisessa kokonaisharkinnassa, 
että kyse on kaupallisesta tuonnista, tuoduista 
alkoholijuomista tulisi suorittaa valmisteve-
rot. Riippumatta tuotavista alkoholijuomien 
määristä tuotteet olisi aina kuitenkin verotet-
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tava, kun muiden perusteiden nojalla on il-
meistä, että tuotteet on tuotu kaupalliseen 
tarkoitukseen eli muuhun kuin omaan käyt-
töön.  

Erilaisille alkoholijuomille olisi omat ohje-
tasonsa. Momentissa tarkoitetut alkoholi-
juomat on määritelty alkoholi- ja alkoholi-
juomaverosta annetussa laissa (1471/1994). 
Viinillä tarkoitetaan sekä rypäleestä valmis-
tettua viiniä, joka on valmistettu ilman väke-
vöintiä eikä sisällä lisättyä etyylialkoholia, 
sekä sellaista muuta käymisteitse valmistet-
tuna juomaa, joka ei ole viiniä tai olutta eikä 
sisällä lisättyä etyylialkoholia ja jonka alko-
holipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosent-
tia. Tällaisia juomia ovat esimerkiksi siideri, 
long drink-juomat ja marjaviinit. Tuotteet, 
jotka on valmistettu käymisteitse ja jotka ei-
vät täytä oluen, viinin tai muun käymisteitse 
valmistetun juoman määritelmää, ovat väli-
tuotteita. Oluella tarkoitetaan tullitariffin ni-
mikkeeseen 2203 kuuluvaa mallasjuomaa ja 
nimikkeeseen 2206 kuuluvaa oluen ja alko-
holittoman juoman sekoitusta, joiden alkoho-
lipitoisuus on yli 0,5 tilavuusprosenttia. 
Muilla alkoholijuomilla tarkoitettaisiin muun 
muassa etyylialkoholeja, jotka kuuluvat tulli-
tariffin nimikkeeseen 2208 (väkevät alkoho-
lijuomat) kuten vodka, konjakki, viski ja li-
köörit. Tähän ryhmään kuuluisivat myös 
muut kuin käymisteitse valmistetut long 
drink-juomat. 

Pykälän 4 momentiksi siirretään nykyinen 
2 momentti, jossa säädetään verovelvollisuu-

desta niissä tilanteissa, kun verottomuuden 
edellytykset eivät täyty. 

Pykälän 5 ja 6 momentti vastaisivat voi-
massa olevan lain 4 ja 5 momenttia. 

83 §. Valmisteveron palauttaminen tai pe-
ruuttaminen. Pykälään ehdotetaan lisättäväk-
si uusi 6 momentti. Momentissa säädettäisiin 
oikeudesta saada palautuksena valmistevero-
tuslain 16 §:ssä tai aineellisissa valmistevero-
laeissa säädetyn vähennysoikeuden päättyes-
sä vähentämättä jäänyttä suoritettua veroa 
vastaava määrä. Verovelvollisen tulisi ensisi-
jaisesti tehdä vähennys suoritettavasta veros-
ta. Vasta jos vähennyksen tekemiselle sääde-
tyn määräajan jälkeen todettaisiin, ettei suori-
tettavaa veroa määräajassa ollut, voisi vero-
velvollinen hakea Tullilta palautuksena vä-
hentämättä jäänyttä veroa vastaavan määrän. 
Määräaika palautuksen hakemiselle olisi 
kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymi-
sestä kun oikeus vähennyksen tekemiseen 
syntyi. Palautuksen edellytyksenä olisi, että 
verovelvollisella on ollut oikeus vähennyk-
sen tekemiseen mutta suoritettavaa veroa, 
josta vähennyksen olisi voinut tehdä, ei ole 
määräajassa syntynyt. 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 5 §:n 2 kohta, 28 §:n 4 momentti, 31 ja 32 §, 

55 §:n 2 momentti, 58 §:n 1 momentti ja 72 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 31 § osaksi laissa 964/2012 ja 32 § laissa 964/2012, sekä 
lisätään lakiin uusi 20 a, 30 a ja 47 a—47 e § sekä 55 §:ään uusi 3 momentti ja 83 §:ään uusi 

6 momentti seuraavasti: 
 

5 § 

Maantieteelliset määritelmät 

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

2) kolmannella alueella Kanariansaaria, 
Ahvenanmaan maakuntaa, Kanaalisaaria, 
Helgolandin saarta, Büsingenin aluetta, Ceu-
taa, Melillaa, Livignoa, Campione d’Italiaa, 
Luganojärven Italialle kuuluvia vesialueita ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuja Ranskan alueita; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 luku 

Verottomuus 

20 a § 

Merkintä verottomuudesta 

Jos valmisteveron alainen tuote myydään 
verotta, myyjän on tehtävä verottomuudesta 
ja verottomuuden perusteesta verolajeittain 
merkintä laskuun tai vastaavaan tositteeseen. 
 

28 §  

Vakuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulli määrää vakuuden suuruuden. Vakuu-

den suuruutta harkittaessa tulee ottaa huomi-

oon luvan hakijan luotettavuus, toiminnan 
laajuus ja kannattavuus sekä hakijan vakava-
raisuus, maksuvalmius ja muut taloudelliset 
edellytykset vastata veroista. Lisäksi harkin-
nassa tulee ottaa huomioon hakijan aikai-
sempi taloudellinen toiminta ja käyttämä 
maksutapa sekä hakijan riski joutua maksu-
kyvyttömäksi tulevaisuudessa. Tulli voi 
muuttaa vakuuden määrää, jos se on tarpeen, 
luvanhaltijan toiminnassa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. 
 

31 §  

Veroilmoituksen antaminen 

Verokausi-ilmoittajan on annettava Tullille 
veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeis-
tään verokautta seuraavan kalenterikuukau-
den 18 päivänä. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vero-
velvollisen on annettava Tullille veroilmoitus 
neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet 
on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvol-
lisuus on muutoin syntynyt, tämä päivä mu-
kaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arki-
lauantaita. Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei 
sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin ha-
vaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vas-
taanotettu noudattamatta tämän lain verotusta 
ja valvontaa koskevia säännöksiä. 

Tulli voi perustellusta syystä määrätä vero-
velvollisen antamaan veroilmoituksen muuna 
kuin 1 tai 2 momentissa säädettynä ajankoh-
tana tai antamaan yhteisen veroilmoituksen 
kahdesta tai useammasta verottomasta varas-
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tosta. Tulli voi perustellusta syystä myös 
määrätä tietyn verovelvollisen verokaudeksi 
pidemmän ajanjakson kuin mitä 6 §:n 
17 kohdassa säädetään, kuitenkin enintään 
kalenterivuoden. 

Veroilmoituksessa on annettava veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tie-
dot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista 
toimituksista. Valtuutetun varastonpitäjän on 
annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta 
verottomasta varastosta. 

Veroilmoitus katsotaan annetuksi silloin 
kun se on saapunut Tullille. Saapumisajan-
kohdasta säädetään sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetun lain 
(13/2003) 10 §:ssä ja hallintolain (434/2003) 
18 §:ssä. 
 

32 § 

Veroilmoituksen antamistapa 

Verokausi-ilmoittajan on annettava veroil-
moitus sähköisesti (sähköinen veroilmoitus). 
Tulli voi hyväksyä ilmoituksen antamisen 
paperilomakkeella. 

Muu verovelvollinen kuin verokausi-
ilmoittaja voi antaa veroilmoituksen Tullin 
vahvistamalla paperilomakkeella tai sähköi-
sesti. 

Sähköinen veroilmoitus on varmennettava 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetun lain 
(617/2009) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Verovel-
vollisen on allekirjoitettava paperilomakkeel-
la annettu veroilmoitus. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa sää-
detään, Tulli voi määrätä, koska sähköinen 
veroilmoitusmenettely otetaan käyttöön, 
poikkeuksista sähköisen veroilmoituksen 
käyttöön ja siitä, mitä sähköistä menettelyä 
käyttäen ja mitä varmenne- tai tunnisteme-
nettelyä käyttäen sähköinen veroilmoitus 
voidaan antaa. 
 

47 a § 

Kuittaus 

Tulli voi kuitata tämän tai muun valmiste-
veroa koskevan lain nojalla maksettavan pa-

lautuksen määräaikana maksamatta jätetyn 
tulli-, vero- tai muun laskun sekä sen viiväs-
tysseuraamuksien ja lykkäyskoron suorituk-
seksi. Kuittaus voidaan toimittaa sellaisen 
erääntyneen velan suoritukseksi, josta tai 
jonka osasta palautuksen saaja on verovel-
vollinen tai muuten vastuussa. 

Tulli ilmoittaa toimitetusta kuittauksesta 
verovelvolliselle tai muuten velasta vastuussa 
olevalle. Kuittausilmoitukseen on liitettävä 
muutoksenhakuosoitus. 
 

47 b § 

Kuittauksen esteet 

Kuittausta ei toimiteta: 
1) vanhentuneen velan suoritukseksi; 
2) sellaisen velan tai sen osan suorituksek-

si, jonka täytäntöönpano on keskeytetty tai 
kielletty. 

Kuittaukseen ei käytetä: 
1) erehdyksessä liikaa suoritettua tullia, ve-

roa tai maksua; 
2) palautusta, jota vastaavat varat on suori-

tettu jako-osuutena verovelvollisen konkurs-
sipesästä. 

Palautuksen saajan konkurssi ja palautuk-
sen ulosmittaus eivät estä kuittauksen toimit-
tamista. Tullin on ilmoitettava ulosottomie-
hellä perittävänä olevan saatavan kuittauk-
sesta viipymättä ulosottomiehelle. 
 

47 c § 

Kuittauspäivä 

Valmisteveron kuittauspäivä on se päivä, 
jona palautuspäätös tehdään. Palautuskorko 
sekä viivästysseuraamukset lasketaan kuit-
tauspäivään. 
 

47 d § 

Kuittausjärjestys  

Jos palautuksen saajalla on useita eräänty-
neitä Tullin saatavia eikä palautus riitä niiden 
kaikkien suoritukseksi, palautus käytetään 
saatavien suoritukseksi tullilain 30 a §:ssä 
säädetyssä järjestyksessä. 
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Jos palautusta ei käytetä Tullin saatavien 
kuittaukseen, se voidaan käyttää palautuksen 
saajan muiden erääntyneiden ja maksamatta 
olevien valtion verojen, julkisoikeudellisten 
maksujen sekä niiden viivästysseuraamusten 
ja lykkäyskoron suoritukseksi, jos asian-
omainen viranomainen on ennen palautuksen 
maksamista pyytänyt sitä kuittauksesta päät-
tävältä viranomaiselta. Vastaavasti verovel-
vollisen toiselta viranomaiselta oleva kuit-
tauskelpoinen palautus voidaan pyynnöstä 
käyttää Tullin saatavan suoritukseksi. Kuit-
taukseen sovelletaan tällöin, mitä 47 a—47 c 
§:ssä säädetään. 

Jos palautettavaa määrää ei käytetä Suo-
men viranomaisten saatavien suoritukseksi, 
voidaan palautus käyttää vieraan valtion 
kanssa virka-avusta tulliasioissa tehdyn so-
pimuksen nojalla Suomessa perittävänä ole-
van ulkomaan tullin tai veron suoritukseksi. 
 
 

47 e § 

Tarkemmat määräykset kuittauksesta 

Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä kuit-
tauksessa noudatettavasta menettelystä. 
 
 

55 § 

Vakuus valmisteveron alaisten tuotteiden 
siirroista 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulli vahvistaa vakuuden määrän valtuute-

tun varastonpitäjän ja rekisteröidyn lähettäjän 
luvan myöntämisen yhteydessä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
1 momentissa tarkoitetusta vakuudesta luo-
pumisesta energiatuotteiden siirroissa väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmässä vasta-
vuoroisesti toisen jäsenvaltion kanssa. 
 

58 § 

Tuotteiden lähettäminen tietokoneistetun jär-
jestelmän valvonnassa 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten 
tuotteiden siirroissa on käytettävä tietoko-

neistettua järjestelmää. Näiden tuotteiden 
siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisen ve-
rottomuuden järjestelmässä vain, jos se ta-
pahtuu 2 ja 3 momentin mukaisesti laadittua 
sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen. 
Sähköisen hallinnollisen asiakirjan käyttöä ei 
kuitenkaan edellytetä, jos tuotteita siirretään 
66 §:ssä tarkoitetussa yksinkertaistetussa 
menettelyssä tai noudatetaan viinialan tuot-
teiden kuljetusten mukana seuraavien asiakir-
jojen ja viinialalla pidettävien rekisterien so-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annetussa komission asetuksessa 
(EY) N:o 884/2001 säädettyjä vaatimuksia. 
Vastaanottajan on tällöin ilmoitettava vas-
taanottamistaan viinitoimituksista Tullille 
mainitussa asetuksessa edellytetyllä asiakir-
jalla tai viittaamalla kyseiseen asiakirjaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

72 § 

Yksityishenkilön tuomiset 

Valmisteveroa ei kanneta toisessa jäsenval-
tiossa kulutukseen luovutetuista tuotteista, 
jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyt-
töönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suomeen. 

Arvioitaessa sitä, ovatko yksityishenkilön 
mukanaan Suomeen tuomat tuotteet katsotta-
va tulevan hänen omaan käyttöönsä vai kau-
palliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen, 
huomioon otetaan tuotteiden haltijan kaupal-
linen asema ja hallussapidon syyt, tuotteiden 
sijaintipaikka ja käytetty kuljetustapa, tuot-
teisiin liittyvät asiakirjat, tuotteiden luonne 
sekä tuotteiden määrä ja muut näihin verrat-
tavat asiaan vaikuttavat seikat. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua arviointia 
suoritettaessa tuotteiden määrän katsotaan 
osoittavan, että tuotteet tulevat kaupalliseen 
tarkoitukseen, ellei yksityishenkilö saata to-
dennäköiseksi, että tuotteet tulevat hänen 
omaan käyttöönsä, jos hän tuo mukanaan 
enemmän kuin: 

1) 20 litraa välituotteita;  
2) 90 litraa viinejä, joista enintään 60 litraa 

on kuohuviinejä; 
3) 110 litraa olutta; 
4) 10 litraa muita alkoholijuomia. 
Jos yksityishenkilö hankkii tuotteita muu-

toin kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
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hän on velvollinen suorittamaan tuotteista 
veron, jonka perusteesta ja määrästä sääde-
tään asianomaisessa valmisteverolaissa. Yk-
sityishenkilön on lisäksi noudatettava kaupal-
liseen tarkoitukseen toimitettavien tuotteiden 
verotusta ja valvontaa koskevia tämän lain 
säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, yksityishenkilön, joka tuo muka-
naan toisesta jäsenvaltiosta Suomeen mootto-
ripolttoainetta omaan käyttöönsä, on suoritet-
tava polttoaineesta nestemäisten polttoainei-
den valmisteverosta annetussa laissa 
(1472/1994) tarkoitettua valmisteveroa ja 
huoltovarmuusmaksua, jos kysymys on: 

1) moottoripolttoaineesta, joka tuodaan 
muulla tavalla kuin moottorikulkuneuvon ta-
vanomaisessa polttoainesäiliössä; 

2) moottoripolttoaineesta, jota tuodaan va-
rasäiliössä enemmän kuin 10 litraa moottori-
kulkuneuvoa kohti; tai 

3) lämmitykseen käytettävästä nestemäises-
tä polttoaineesta, jota tuodaan muulla tavalla 
kuin ammattimaisessa elinkeinotoiminnassa 
käytettävässä säiliöautossa. 

Edellä 5 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa yksityishenkilön on saapuessaan Suo-
meen ilmoitettava verotettava polttoaine Tul-
lille. 
 

83 §  

Valmisteveron palauttaminen tai peruuttami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tässä laissa tai asianomaisessa valmis-

teverolaissa säädettyä vähennysoikeutta ei 
ole voitu käyttää täysimääräisenä vähennyk-
sen tekemiselle säädetyssä määräajassa, ve-
rovelvollisella on oikeus hakemuksesta saada 
vähentämättä jäänyttä suoritettua veroa vas-
taava palautus. Palautusta on haettava Tullil-
ta kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuo-
den päättymisestä, jolloin oikeus vähennyk-
sen tekemiseen syntyi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

————— 
 

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 5 §:n 2 kohta, 28 §:n 4 momentti, 31 ja 32 §, 

55 §:n 2 momentti, 58 §:n 1 momentti ja 72 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 31 § osaksi laissa 964/2012 ja 32 § laissa 964/2012, sekä 
lisätään lakiin uusi 20 a, 30 a ja 47 a—47 e § sekä 55 §:ään uusi 3 momentti ja 83 §:ään uusi 

6 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Maantieteelliset määritelmät 

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

2) kolmannella alueella Kanariansaaria, 
Ranskan merentakaisia departementteja, Ah-
venanmaan maakuntaa, Kanaalisaaria, Helgo-
landin saarta, Büsingenin aluetta, Ceutaa, 
Melillaa, Livignoa, Campione d"Italiaa ja 
Luganonjärven Italialle kuuluvia vesialueita; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Maantieteelliset määritelmät 

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

2) kolmannella alueella Kanariansaaria, 
Ahvenanmaan maakuntaa, Kanaalisaaria, 
Helgolandin saarta, Büsingenin aluetta, Ceu-
taa, Melillaa, Livignoa, Campione d’Italiaa, 
Luganojärven Italialle kuuluvia vesialueita ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuja Ranskan alueita; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 luku 

Verottomuus 

 

3 luku 

Verottomuus 

20 a § 

Merkintä verottomuudesta 

Jos valmisteveron alainen tuote myydään 
verotta, myyjän on tehtävä verottomuudesta 
ja verottomuuden perusteesta verolajeittain 
merkintä laskuun tai vastaavaan tositteeseen. 
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28 §  

Vakuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulliviranomainen määrää vakuuden mää-

rän. Vakuuden määrää harkittaessa tulee ottaa 
huomioon luvan hakijan luotettavuus, toimin-
nan laajuus ja hakijan taloudelliset edellytyk-
set vastata veroista. Tulliviranomainen voi 
muuttaa vakuuden määrää luvanhaltijan toi-
minnassa tapahtuneiden muutosten huomioon 
ottamiseksi. 

28 §  

Vakuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulli määrää vakuuden suuruuden. Vakuu-

den suuruutta harkittaessa tulee ottaa huomi-
oon luvan hakijan luotettavuus, toiminnan 
laajuus ja kannattavuus sekä hakijan vakava-
raisuus, maksuvalmius ja muut taloudelliset 
edellytykset vastata veroista. Lisäksi harkin-
nassa tulee ottaa huomioon hakijan aikai-
sempi taloudellinen toiminta ja käyttämä 
maksutapa sekä hakijan riski joutua maksu-
kyvyttömäksi tulevaisuudessa. Tulli voi muut-
taa vakuuden määrää, jos se on tarpeen lu-
vanhaltijan toiminnassa tapahtuneiden muu-
tosten vuoksi. 

 
 
 

31 § 

Veroilmoituksen antaminen 

Verokausi-ilmoittajan on annettava Tullille 
veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeis-
tään verokautta seuraavan kalenterikuukau-
den 18 päivänä. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vero-
velvollisen on annettava Tullille veroilmoitus 
neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet 
on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvolli-
suus on muutoin syntynyt, tämä päivä mu-
kaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arki-
lauantaita. Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei 
sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin ha-
vaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vas-
taanotettu noudattamatta tämän lain verotusta 
ja valvontaa koskevia säännöksiä. 

Tulli voi perustellusta syystä määrätä vero-
velvollisen antamaan veroilmoituksen muuna 
kuin 1 tai 2 momentissa säädettynä ajankoh-
tana tai antamaan yhteisen veroilmoituksen 
kahdesta tai useammasta verottomasta varas-
tosta. 
 
 
 
 

Veroilmoituksessa on annettava veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tie-

31 §  

Veroilmoituksen antaminen 

Verokausi-ilmoittajan on annettava Tullille 
veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeis-
tään verokautta seuraavan kalenterikuukau-
den 18 päivänä. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vero-
velvollisen on annettava Tullille veroilmoitus 
neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet 
on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvol-
lisuus on muutoin syntynyt, tämä päivä mu-
kaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arki-
lauantaita. Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei 
sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin ha-
vaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vas-
taanotettu noudattamatta tämän lain verotusta 
ja valvontaa koskevia säännöksiä. 

Tulli voi perustellusta syystä määrätä vero-
velvollisen antamaan veroilmoituksen muuna 
kuin 1 tai 2 momentissa säädettynä ajankoh-
tana tai antamaan yhteisen veroilmoituksen 
kahdesta tai useammasta verottomasta varas-
tosta. Tulli voi perustellusta syystä myös 
määrätä tietyn verovelvollisen verokaudeksi 
pidemmän ajanjakson kuin mitä 6 §:n 
17 kohdassa säädetään, kuitenkin enintään 
kalenterivuoden. 

Veroilmoituksessa on annettava veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tie-
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dot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista 
toimituksista. Valtuutetun varastonpitäjän on 
annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta ve-
rottomasta varastosta. Verovelvollisen allekir-
joittama veroilmoitus on annettava Tullin 
vahvistamalla lomakkeella. 

Veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti 
(sähköinen veroilmoitus). Sähköinen veroil-
moitus on varmennettava vahvasta sähköises-
tä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoi-
tuksista annetun lain (617/2009) 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tai muulla hyväksyttä-
vällä tavalla. 

Veroilmoitus katsotaan annetuksi silloin 
kun se on saapunut Tullille. Saapumisajan-
kohdasta säädetään sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 
10 §:ssä ja hallintolain (434/2003) 18 §:ssä. 
 
 

dot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista 
toimituksista. Valtuutetun varastonpitäjän on 
annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta 
verottomasta varastosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veroilmoitus katsotaan annetuksi silloin 

kun se on saapunut Tullille. Saapumisajan-
kohdasta säädetään sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetun lain 
(13/2003) 10 §:ssä ja hallintolain (434/2003) 
18 §:ssä. 
 

 
 

32�§ 

Tarkemmat määräykset sähköisen veroilmoi-
tuksen antamisesta 

Tulli antaa tarkemmat määräykset siitä, 
koska sähköinen veroilmoitusmenettely ote-
taan käyttöön, mitä tuotteita ja keitä verovel-
vollisia se koskee sekä siitä, mitä sähköistä 
menettelyä käyttäen ja mitä varmenne- tai 
tunnistemenettelyä käyttäen sähköinen ve-
roilmoitus voidaan antaa. 

32 § 

Veroilmoituksen antamistapa 

Verokausi-ilmoittajan on annettava veroil-
moitus sähköisesti (sähköinen veroilmoitus). 
Tulli voi hyväksyä ilmoituksen antamisen pa-
perilomakkeella. 

Muu verovelvollinen kuin verokausi-
ilmoittaja voi antaa veroilmoituksen Tullin 
vahvistamalla paperilomakkeella tai sähköi-
sesti. 

Sähköinen veroilmoitus on varmennettava 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh-
köisistä allekirjoituksista annetun lain 
(617/2009) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Verovel-
vollisen on allekirjoitettava paperilomakkeel-
la annettu veroilmoitus. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa sää-
detään, Tulli voi määrätä, koska sähköinen 
veroilmoitusmenettely otetaan käyttöön, 
poikkeuksista sähköisen veroilmoituksen 
käyttöön ja siitä, mitä sähköistä menettelyä 
käyttäen ja mitä varmenne- tai tunnisteme-
nettelyä käyttäen sähköinen veroilmoitus 
voidaan antaa. 
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 47 a § 

Kuittaus 

Tulli voi kuitata tämän tai muun valmiste-
veroa koskevan lain nojalla maksettavan pa-
lautuksen määräaikana maksamatta jätetyn 
tulli-, vero- tai muun laskun sekä sen viiväs-
tysseuraamuksien ja lykkäyskoron suorituk-
seksi. Kuittaus voidaan toimittaa sellaisen 
erääntyneen velan suoritukseksi, josta tai 
jonka osasta palautuksen saaja on verovel-
vollinen tai muuten vastuussa. 

Tulli ilmoittaa toimitetusta kuittauksesta 
verovelvolliselle tai muuten velasta vastuussa 
olevalle. Kuittausilmoitukseen on liitettävä 
muutoksenhakuosoitus. 

 
 
 47 b § 

Kuittauksen esteet  

Kuittausta ei toimiteta: 
1) vanhentuneen velan suoritukseksi; 
2) sellaisen velan tai sen osan suorituksek-

si, jonka täytäntöönpano on keskeytetty tai 
kielletty. 

Kuittaukseen ei käytetä: 
1) erehdyksessä liikaa suoritettua tullia, 

veroa tai maksua; 
2) palautusta, jota vastaavat varat on suo-

ritettu jako-osuutena verovelvollisen kon-
kurssipesästä. 

Palautuksen saajan konkurssi ja palautuk-
sen ulosmittaus eivät estä kuittauksen toimit-
tamista. Tullin on ilmoitettava ulosottomie-
hellä perittävänä olevan saatavan kuittauk-
sesta viipymättä ulosottomiehelle. 

 
 
 
 47 c § 

Kuittauspäivä 

Valmisteveron kuittauspäivä on se päivä, 
jona palautuspäätös tehdään. Palautuskorko 
sekä viivästysseuraamukset lasketaan kuit-
tauspäivään. 
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 47 d § 

Kuittausjärjestys  

Jos palautuksen saajalla on useita erään-
tyneitä Tullin saatavia eikä palautus riitä 
niiden kaikkien suoritukseksi, palautus käyte-
tään saatavien suoritukseksi tullilain 
30 a §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Jos palautusta ei käytetä Tullin saatavien 
kuittaukseen, se voidaan käyttää palautuksen 
saajan muiden erääntyneiden ja maksamatta 
olevien valtion verojen, julkisoikeudellisten 
maksujen sekä niiden viivästysseuraamusten 
ja lykkäyskoron suoritukseksi, jos asian-
omainen viranomainen on ennen palautuksen 
maksamista pyytänyt sitä kuittauksesta päät-
tävältä viranomaiselta. Vastaavasti verovel-
vollisen toiselta viranomaiselta oleva kuit-
tauskelpoinen palautus voidaan pyynnöstä 
käyttää Tullin saatavan suoritukseksi. Kuit-
taukseen sovelletaan tällöin, mitä 47 a—
47 c §:ssä säädetään. 

Jos palautettavaa määrää ei käytetä Suo-
men viranomaisten saatavien suoritukseksi, 
voidaan palautus käyttää vieraan valtion 
kanssa virka-avusta tulliasioissa tehdyn so-
pimuksen nojalla Suomessa perittävänä ole-
van ulkomaan tullin tai veron suoritukseksi. 
 

 
 47 e § 

Tarkemmat määräykset kuittauksesta 

Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä kuit-
tauksessa noudatettavasta menettelystä. 
 

 
55 § 

Vakuus valmisteveron alaisten tuotteiden siir-
roista 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulliviranomainen vahvistaa vakuuden 

määrän valtuutetun varastonpitäjän ja rekiste-
röidyn lähettäjän luvan myöntämisen yhtey-
dessä. 
 

55 § 

Vakuus valmisteveron alaisten tuotteiden 
siirroista 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulli vahvistaa vakuuden määrän valtuute-

tun varastonpitäjän ja rekisteröidyn lähettäjän 
luvan myöntämisen yhteydessä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää 1 momentissa tarkoitetusta vakuudesta 
luopumisesta energiatuotteiden siirroissa vä-
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liaikaisen verottomuuden järjestelmässä vas-
tavuoroisesti toisen jäsenvaltion kanssa. 
 

 
58 § 

Tuotteiden lähettäminen tietokoneistetun jär-
jestelmän valvonnassa 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten 
tuotteiden siirroissa on käytettävä tietokoneis-
tettua järjestelmää. Näiden tuotteiden siirron 
katsotaan tapahtuvan väliaikaisen verotto-
muuden järjestelmässä vain, jos se tapahtuu 
2 ja 3 momentin mukaisesti laadittua sähköis-
tä hallinnollista asiakirjaa käyttäen. Sähköi-
sen hallinnollisen asiakirjan käyttöä ei kui-
tenkaan edellytetä, jos tuotteita siirretään 66 
§:ssä tarkoitetussa yksinkertaistetussa menet-
telyssä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

58 § 

Tuotteiden lähettäminen tietokoneistetun jär-
jestelmän valvonnasta 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten 
tuotteiden siirroissa on käytettävä tietoko-
neistettua järjestelmää. Näiden tuotteiden 
siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisen ve-
rottomuuden järjestelmässä vain, jos se ta-
pahtuu 2 ja 3 momentin mukaisesti laadittua 
sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen. 
Sähköisen hallinnollisen asiakirjan käyttöä ei 
kuitenkaan edellytetä, jos tuotteita siirretään 
66 §:ssä tarkoitetussa yksinkertaistetussa 
menettelyssä tai noudatetaan viinialan tuot-
teiden kuljetusten mukana seuraavien asia-
kirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annetussa komission asetuksessa 
(EY) N:o 884/2001 säädettyjä vaatimuksia. 
Vastaanottajan on tällöin ilmoitettava vas-
taanottamistaan viinitoimituksista Tullille 
mainitussa asetuksessa edellytetyllä asiakir-
jalla tai viittaamalla kyseiseen asiakirjaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

72 § 

Yksityishenkilön tuomiset 

Valmisteveroa ei kanneta toisessa jäsenval-
tiossa kulutukseen luovutetuista tuotteista, 
jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyt-
töönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suomeen. 

Jos yksityishenkilö hankkii tuotteita muu-
toin kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
hän on velvollinen suorittamaan tuotteista ve-
ron, jonka perusteesta ja määrästä säädetään 
asianomaisessa valmisteverolaissa. Yksityis-
henkilön on lisäksi noudatettava kaupalliseen 
tarkoitukseen toimitettavien tuotteiden vero-
tusta ja valvontaa koskevia tämän lain sään-
nöksiä. 

Arvioitaessa sitä, onko yksityishenkilön 
mukanaan Suomeen tuomat tuotteet katsotta-

72 § 

Yksityishenkilön tuomiset 

Valmisteveroa ei kanneta toisessa jäsenval-
tiossa kulutukseen luovutetuista tuotteista, 
jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyt-
töönsä ja itse kuljettaa mukanaan Suomeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvioitaessa sitä, ovatko yksityishenkilön 

mukanaan Suomeen tuomat tuotteet katsotta-
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va tulevan hänen omaan käyttöönsä vai kau-
palliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen, 
huomioon otetaan tuotteiden haltijan kaupal-
linen asema ja hallussapidon syyt, tuotteiden 
sijaintipaikka ja käytetty kuljetustapa, tuottei-
siin liittyvät asiakirjat, tuotteiden luonne sekä 
tuotteiden määrä ja muut näihin verrattavat 
asiaan vaikuttavat seikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 

säädetään, yksityishenkilön, joka tuo muka-
naan toisesta jäsenvaltiosta Suomeen mootto-
ripolttoainetta omaan käyttöönsä, on suoritet-
tava polttoaineesta nestemäisten polttoainei-
den valmisteverosta annetussa laissa 
(1472/1994) tarkoitettua valmisteveroa ja 
huoltovarmuusmaksua, jos kysymys on: 

1) moottoripolttoaineesta, joka tuodaan 
muulla tavalla kuin moottorikulkuneuvon ta-
vanomaisessa polttoainesäiliössä; 

2) moottoripolttoaineesta, jota tuodaan va-
rasäiliössä enemmän kuin 10 litraa moottori-
kulkuneuvoa kohti; tai 

3) lämmitykseen käytettävästä nestemäises-
tä polttoaineesta, jota tuodaan muulla tavalla 
kuin ammattimaisessa elinkeinotoiminnassa 
käytettävässä säiliöautossa. 

Edellä 4 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa yksityishenkilön on saapuessaan Suo-
meen ilmoitettava verotettava polttoaine tul-
liviranomaiselle. 

va tulevan hänen omaan käyttöönsä vai kau-
palliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen, 
huomioon otetaan tuotteiden haltijan kaupal-
linen asema ja hallussapidon syyt, tuotteiden 
sijaintipaikka ja käytetty kuljetustapa, tuot-
teisiin liittyvät asiakirjat, tuotteiden luonne 
sekä tuotteiden määrä ja muut näihin verrat-
tavat asiaan vaikuttavat seikat. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua arviointia 
suoritettaessa tuotteiden määrän katsotaan 
osoittavan, että tuotteet tulevat kaupalliseen 
tarkoitukseen, ellei yksityishenkilö saata to-
dennäköiseksi, että tuotteet tulevat hänen 
omaan käyttöönsä, jos hän tuo mukanaan 
enemmän kuin: 

1) 20 litraa välituotteita;  
2) 90 litraa viinejä, joista enintään 60 lit-

raa on kuohuviinejä; 
3) 110 litraa olutta; 
4) 10 litraa muita alkoholijuomia. 
Jos yksityishenkilö hankkii tuotteita muu-

toin kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
hän on velvollinen suorittamaan tuotteista ve-
ron, jonka perusteesta ja määrästä säädetään 
asianomaisessa valmisteverolaissa. Yksityis-
henkilön on lisäksi noudatettava kaupalliseen 
tarkoitukseen toimitettavien tuotteiden vero-
tusta ja valvontaa koskevia tämän lain sään-
nöksiä. 

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, yksityishenkilön, joka tuo muka-
naan toisesta jäsenvaltiosta Suomeen mootto-
ripolttoainetta omaan käyttöönsä, on suoritet-
tava polttoaineesta nestemäisten polttoainei-
den valmisteverosta annetussa laissa 
(1472/1994) tarkoitettua valmisteveroa ja 
huoltovarmuusmaksua, jos kysymys on: 

1) moottoripolttoaineesta, joka tuodaan 
muulla tavalla kuin moottorikulkuneuvon ta-
vanomaisessa polttoainesäiliössä; 

2) moottoripolttoaineesta, jota tuodaan va-
rasäiliössä enemmän kuin 10 litraa moottori-
kulkuneuvoa kohti; tai 

3) lämmitykseen käytettävästä nestemäises-
tä polttoaineesta, jota tuodaan muulla tavalla 
kuin ammattimaisessa elinkeinotoiminnassa 
käytettävässä säiliöautossa. 

Edellä 5 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa yksityishenkilön on saapuessaan Suo-
meen ilmoitettava verotettava polttoaine Tul-
lille. 
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83 §  

Valmisteveron palauttaminen tai peruuttami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

83 §  

Valmisteveron palauttaminen tai peruuttami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tässä laissa tai asianomaisessa valmis-

teverolaissa säädettyä vähennysoikeutta ei 
ole voitu käyttää täysimääräisenä vähennyk-
sen tekemiselle säädetyssä määräajassa, ve-
rovelvollisella on oikeus hakemuksesta saada 
vähentämättä jäänyttä suoritettua veroa vas-
taava palautus. Palautusta on haettava Tul-
lilta kolmen vuoden kuluessa sen kalenteri-
vuoden päättymisestä, jolloin oikeus vähen-
nyksen tekemiseen syntyi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
——— 
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