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Laki
virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) liite, sellaisena kuin se on

laissa 1535/2016, seuraavasti:

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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EV 144/2018
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Liite
VEROTAULUKKO

Tullita-
riffin 
nimike

Tuote Tuote-
ryhmä

Veron 
määrä

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

1 27,0 
snt/l

- sokeriton 1A 12,0 
snt/l

2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

– alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi juomien valmistukseen:

– – kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 2 1,72 
€/kg

- sokeriton 2A 1,04 
€/kg

– – muut 3 27,0 
snt/l

- sokeriton 3A 12,0 
snt/l

2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja 
hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutus-
ainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:
− ei kuitenkaan jää eikä lumi 4A 12,0 

snt/l

2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä 
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maus-
tettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan 
nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (alkoholi-
pitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)
− ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat 5 27,0 

snt/l

- sokeriton 5A 12,0 
snt/l

2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity 
viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin 
nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 
tilavuusprosenttia)
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– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 6 27,0 
snt/l

- sokeriton 6A 12,0 
snt/l

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

– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 7 27,0 
snt/l

- sokeriton 7A 12,0 
snt/l

2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, 
päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen 
juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettu-
jen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, 
muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tila-
vuusprosenttia)

– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei 
kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset

8 27,0 
snt/l

- sokeriton 8A 12,0 
snt/l

2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoi-
suus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alko-
holijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: 
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)

– juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuuspro-
senttia:

– – hiilihapotetut 9 27,0 
snt/l

- sokeriton 9A 12,0 
snt/l

– – muut 10 27,0 
snt/l

- sokeriton 10A 12,0 
snt/l

3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useam-
paan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alko-
holiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena 
teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat 
valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
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– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuu-
dessa:

– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipi-
toisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia

11 27,0 
snt/l

- sokeriton 11A 12,0 
snt/l

3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teolli-
suuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden 
seoksia), muualle kuulumattomat:

– juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuola-
liuokset

12 27,0 
snt/l

- sokeriton 12A 12,0 
snt/l
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