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Laki
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 2 §:n 2 momentti

ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi laeissa 1541/1995 ja 1128/2010, seuraavasti:

2 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Tätä lakia ei sovelleta alkoholilain (1102/2017) 6 §:ssä tarkoitettuun kotivalmistuk-
seen.

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

8 §
Verottomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään:
1) tuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden tai etikan valmistuk-

seen;
2) tuotteet, jotka käytetään muiden tuotteiden valmistukseen, jos tuote ei sisällä nautit-

tavissa olevaa alkoholia;
3) tuotteet, jotka käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoi-

minnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin;
4) tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, jotka käytetään elintarvikkeiden

tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen;
5) tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa (395/1987) tarkoitettuihin lääkkeisiin, sekä tuot-

teet, joita käytetään lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa
laissa (629/2010) tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen;

6) tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin täytettyihin tai muihin elintarvikkeisiin, joiden al-
koholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa suklaata tai
5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa muuta elintarviketta;

7) tuotteet, jotka sisältyvät elintarvikelain (23/2006) 7 §:n ja 9 §:n 3 momentin nojalla
annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettuihin ravintolisiin;

8) tuotteet, jotka käytetään virvoitusjuomaverosta annetussa laissa (1127/2010) tarkoi-
tettujen virvoitusjuomien valmistukseen;

9) tuotteet, jotka toimitetaan lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoito-
laissa (1062/1989) tarkoitetuille sairaaloille, kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetuille
terveyskeskuksille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin; sekä
HE 100/2017
StVM 24/2017
SuVM 1/2017
EV 186/2017

1



1104/2017  
10) tuotteet, jotka toimitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa
(152/1990) tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin tai lää-
kintätarkoituksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun valmistukseen rinnastetaan laadunvalvonta ja muu
valmistustoiminnassa välttämätön käyttö, tuotekehittely sekä koneiden ja laitteiden toi-
minnan kannalta välttämätön puhdistuskäyttö.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.
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