VaVM 1/1995 vp- HE 12/1995 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 1/1995 vp
Hallituksen esitys valmisteverotosta koskevan lainsäädännön
muuttamiseksi
Eduskunta on 16 päivänä toukokuuta 1995
lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi edellä tarkoitetun hallituksen
esityksen n:o 12/1995 vp.
Valtiovarainvaliokunnan asettamassa verojaostossa, joka on valmistellut mietinnön valiokuntaa varten, ovat olleet kuultavina vanhempi
finanssisihteeri Irmeli Virtaranta valtiovarainministeriöstä ja ylitarkastaja Merja Sandell tullihallituksesta.
Kun Suomi liittyi kuluvan vuoden alusta
EU :iin, saatettiin täällä samanaikaisesti voimaan
uudella valmisteverotusta koskevalla lainsäädännöllä Euroopan unionissa sovellettavat neuvoston antamat valmisteverotusta koskevat direktiivit. Uudessa valmisteverotuslaissa (1469/
94) on otettu huomioon ns. järjestelmädirektiivi
(92/12/ETY) sekä sen muutosdirektiivi (92/108/
ETY). Uudessa nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa koskevassa laissa (1472/94) on otettu
huomioon neuvoston antama ns. rakennedirektiivi (92/81/ETY) sekä ns. verodirektiivi (92/82/
ETY). Lisäksi valmisteverotuksessa sovelletaan
eräiden asiakirjojen osalta komission antamia
asiaa koskevia asetuksia (ETY) n:o 2719/92 ja
2225/93 sekä (ETY) n:o 3649/92.
Vuoden 1994 joulukuun 22 päivänä neuvoston antamalla ns. yksinkertaistamisdirektiivillä
(94/74/EY) on muutettu järjestelmädirektiiviä
sekä samalla myös mineraaliöljyjä koskevaa rakennedirektiiviä ja verodirektiiviä. Jäsenvaltioiden tulee saattaa yksinkertaistamisdirektiivin

säännökset voimaan kansallisessa lainsäädännössään viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1995.
Hallitus ehdottaa, että valmisteverotuslakiin
ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annettuun lakiin tehtäisiin edellä tarkoitetusta
yksinkertaistamisdirektiivistä aiheutuvat muutokset. Muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia.
Valmisteverotusta koskevassa uudessa lainsäädännössä on käytännössä havaittu eräitä korjaamista kaipaavia epätäsmällisyyksiä ja muita
epäkohtia. Hallitus ehdottaa, että näiden epäkohtien korjaamiseksi valmisteverotusta koskeva lainsäädäntö saatettaisiin sisällöllisesti vastaamaan uutta arvonlisäverolakia sekä tullia
koskevia uusia säännöksiä. Lisäksi valmisteverotuslakiin sekä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita teknisiä tarkennuksia ja vähäisiä muita muutoksia.
Muutokset ehdotetaan saatettavaksi voimaan
1 päivänä heinäkuuta 1995.
Hallituksen esitys on kokonaisuudessaan
luonteltaan täysin tekninen eikä sillä ole taloudellisia vaikutuksia.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden
hyväksymistä.
Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että lakiehdotukset
muuttamattomina.

hyväksyttäisiin

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Pekkarinen,
jäsenet Ala-Nissilä, U. Anttila, Kallis (osittain),
Laaksonen, Puisto, Rauramo, Roos, Saario,

250293

Tiuri, Tykkyläinen ja Vihriälä sekä varajäsenet
Ala-Harja, Joenpalo, Kemppainen, P. Leppänen, Mikkola, A. Ojala, M. Pietikäinen ja Rask.

