Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 379/2015 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen alkoholiveron aiheuttamasta kilpailunvääristymästä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mika Karin /sd näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 379/2015 vp:
Onko hallitus suunnittelemassa muutoksia perusteluissa mainittuun kilpailua vääristävään epäkohtaan alkoholiverossa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) tuoteryhmittely ja tuoteryhmien
veron rakenne perustuu alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin (92/83/ETY). Kaikkia alkoholituotteita ei veroteta
niiden etyylialkoholipitoisuuden mukaan, vaan veron rakenne vaihtelee tuoteryhmittäin. Direktiivin mukaan etyylialkoholi-tuoteryhmän valmistevero on laskettava hehtolitralle puhdasta alkoholia, kun taas muun käymisteitse valmistetun juoman kuin viinin ja oluen valmisteveron on
perustuttava lopputuotteen määrään.
Tuotteen luokittelu direktiivin – ja kansallisen lain – tuoteryhmään perustuu EU:n yhdistettyyn
nimikkeistöön. Yhdistetty nimikkeistö määrittää, mihin tariffinimikkeeseen tuotteet luokitellaan.
Joissain tilanteissa on ollut rajanveto-ongelmia sen suhteen, milloin kyse on käymisteitse valmistetusta juomasta ja milloin etyylialkoholi-tuoteryhmään kuuluvasta tuotteesta. EUtuomioistuimen mukaan luokitteluun vaikuttavat useat tekijät, muun muassa tuotteeseen lisätyn
tislatun alkoholin osuus, tuotteen aistittavissa olevat erityiset ominaispiirteet, kuten maku ja haju sekä tuotteen käyttötarkoitus.
Samoista raaka-aineista samoin valmistusmenetelmin valmistetut tuotteet luokitellaan ja verotetaan keskenään samalla tavalla. Sillä, onko tuotteet valmistettu kotimaassa vai toisessa EUmaassa, ei ole eikä EU-lainsäädännön mukaan saakaan olla merkitystä verotuksessa. Direktiivi
mahdollistaa kaikissa tuoteryhmissä alennetun verotason alkoholipitoisuudeltaan miedommille
tuotteille. Alennettuja verotasoja on Suomessa otettu kansallisesti käyttöön. Etyylialkoholituoteryhmässä on alennettu verotaso enintään 2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäville tuotteille.
Komissio on käynnistänyt kuluneena syksynä alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin toimivuuden tarkastelun. Ko-
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missio teetti jäsenmaille osoitetun kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin muun muassa direktiivin nykyiseen tuoteryhmittelyyn liittyviä jäsenmaiden tarpeita ja mahdollisia ongelmia. Suomi
on vastauksessaan kiinnittänyt huomiota muun muassa tarpeeseen yhtenäistää alkoholiveron
määräytymisen perusteita siten, ettei tuotantotavalla olisi merkitystä verotuksessa. Kansallisen
lain muutostarpeita on tarkoituksenmukaisinta arvioida vasta, kun EU-lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet ja -ehdotukset ovat selvillä. Alkoholiverotuksella on myös terveyspoliittisia
tavoitteita, jotka on otettu huomioon muun muassa verotasoissa. Edellä mainituista syistä alkoholiverotusta tulee tarkastella kokonaisuutena.
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