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EDUSKUNNAN VASTAUS 134/2000 vp
Hallituksen esitys oluen matkustajatuomisten
määriä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
oluen matkustajatuomisten määriä koskevan
lainsäädännön muuttamisesta (HE 112/2000 vp).

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 19/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
valmisteverotuslain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 18 §:n
1 momentti ja 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 18 §:n 1 momentti laissa 1027/1997, seuraavasti:
18 §
Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen saapuva yksityishenkilö saa tuoda verotta mukanaan omaa
käyttöään varten tupakkatuotteita ja alkoholijuomia enintään seuraavat määrät:
tupakkatuotteita:
- 300 kappaletta savukkeita tai 150 kappaletta pikkusikareita (yksittäispaino enintään 3
grammaa) tai 75 kappaletta sikareita tai 400
grammaa piippu- ja savuketupakkaa;
alkoholijuomia:
- 1 litra tislattuja, väkeviä alkoholijuomia,
joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 tilavuusprosenttia
- 3 litraa tislattuja, väkeviä alkoholijuomia
ja aperitiivejä, jotka ovat viini- tai alkoholipohjaisia ja joiden alkoholipitoisuus on enintään 22
tilavuusprosenttia, tai kuohuviinejä tai väkevöityjä viinejä
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-

5 litraa hiilihapottomia viinejä
32 litraa olutta.

19 §
Yhteisön ulkopuolelta Suomeen matkustava
henkilö saa tuoda verotta mukanaan tupakkatuotteita ja alkoholijuomia enintään seuraavat
määrät:
tupakkatuotteita:
- 200 kappaletta savukkeita tai 100 kappaletta pikkusikareita (yksittäispaino enintään 3
grammaa) tai 50 kappaletta sikareita tai 250
grammaa piippu- ja savuketupakkaa;
alkoholijuomia:
- 1 litra tislattuja juomia ja väkeviä alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus ylittää 22 tilavuusprosenttia, tai 2 litraa tislattuja juomia ja
väkeviä alkoholijuomia ja aperitiivejä, jotka
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ovat viini- tai alkoholipohjaisia, tafiaa, sakea tai
vastaavia juomia, joiden alkoholipitoisuus on
enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviinejä,
väkevöityjä viinejä
- 2 litraa hiilihapottomia viinejä

-

16 litraa olutta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Laki
arvonlisäverolain 95 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/ 1993) 95 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, seuraavasti:
95 §
Yhteisön ulkopuolelta Suomeen saapuva matkustaja saa tuoda verotta henkilökohtaisia matkatavaroita enintään 1 100 markan arvosta, ei
kuitenkaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
annetussa laissa tarkoitettua olutta enempää kuin
16 litraa. Tähän arvoon ei sisällytetä
2 momentissa tarkoitettuja tuotteita eikä henki-

lökohtaisia tavaroita, jotka Suomeen palaava
henkilö jälleentuo tai tänne saapuva matkustaja
tuo väliaikaisesti henkilökohtaiseen tai perheensä käyttöön matkan ajaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Laki
tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun tullilakiin (1466/ 1994) uusi 9 a § seuraavasti:
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9a§
Yhteisön tullialueen ulkopuolelta Suomeen
saapuva matkustaja saa tuoda tullittomuusasetuksen 45 artiklassa tarkoitettuja tavaroita tullitta enintään 47 artiklassa säädetystä arvosta, ei
kuitenkaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta

annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettua olutta
enempää kuin 16 litraa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä marras-

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2000
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