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Valmisteveroa koskevat yleiset järjestelyt
– yhdenmukaistaminen ja
yksinkertaistaminen
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
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Kuulemisen tarkoitus
Neuvoston direktiivissä 2008/118/EY säädetään yleiset menettelyt valmisteveron alaisten
tavaroiden (alkoholit, alkoholijuomat, valmistetut tupakkatuotteet, energiatuotteet) hallussapidolle ja
siirrolle Euroopan unionissa (EU). Siinä täsmennetään myös väliaikaista valmisteverottomuutta
koskevat menettelyt, joita tavaroita hallussa pitävät tai siirtävät valtuutetut toimijat voivat noudattaa.
Direktiivistä tehtiin kaksi ulkoista arviointitutkimusta vuosien 2014 ja 2016 välillä. Näiden tutkimusten
perusteella laadittu direktiivin toimivuutta koskeva arviointiraportti toimitetaan Euroopan parlamentille
ja neuvostolle. Komission raportin mukaan direktiiviä 2008/118/EY saattaa olla mahdollista parantaa
jäsenvaltioille ja talouden toimijoille aiheutuvan hallinnollisen rasituksen keventämiseksi ja
sisämarkkinoiden häiriöiden vähentämiseksi.
Kuulemisen kohde
Tämän kuulemisen tarkoituksena on saada EU:n kansalaisilta, yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä
näkemyksiä eri tavoista, joilla direktiiviä 2008/118/EY voitaisiin tarkistaa. Kyselylomake on jaettu
seuraaviin osiin:
1. osa – Vastaajan profiili ja tiedot
2. osa – Tullin toimet valmisteverojen alalla
3. osa – Valmisteverot maksettuina tapahtuvat yritystenväliset siirrot
4. osa – Vähäriskiset siirrot
5. osa – Poikkeustilanteet, kuten liian alhaiset määrät, liian suuret määrät, hylkäämiset ja
keskeytykset
6. osa – Riskianalyysi, joka edellyttää tietojen antamista viranomaisille
7. osa – Yksityishenkilöiden hankinnat
Viimeinen osa – Loppuhuomautukset. Voit halutessasi ladata tähän asiakirjoja (kannanottoja,
raportteja, tilastoja jne.)
Kunkin osan alussa on lyhyt selvitys asianomaisesta ongelmasta. Voit vastata kaikkiin osan
kysymyksiin tai vain joihinkin niistä. Kun olet antanut vastauksesi, siirry osaan ”Loppuhuomautukset”
ja napsauta painiketta ”Lähetä”.
Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen kestää noin 25 minuuttia.
Huomautuksia
Talouden toimijat ja toimialajärjestöt voivat pyytää yksityiskohtaisempaa ja teknisempää
kyselylomaketta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen TAXUD-C2-EXCISEMOVEMENTS@ec.europa.eu .
Kansallisille viranomaisille lähetetään suoraan kohdennetumpi ja yksityiskohtaisempi
kyselylomake; sen vuoksi niiden ei tulisi vastata tähän verkkokyselyyn. Muut viranomaiset (esim.
paikallis- tai alueviranomaiset) voivat kuitenkin vastata tähän.
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1
Vastaajan tiedot

* 1.1

Ota huomioon seuraavat seikat: Euroopan komissio laatii kuulemisraportin, joka sisältää
yhteenvedon vastauksista. Vastaukset on näin ollen tarkoitus julkaista komission
verkkosivustolla. Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetään yleisön oikeudesta tutustua EU:n toimielinten asiakirjoihin. Asetuksen nojalla
esitettävä asiakirjapyyntö saattaa koskea myös tähän kyselyyn antamiasi vastauksia riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon valitset.

Vastaukseni saadaan julkaista omalla nimelläni / sen organisaation nimellä, jonka puolesta
vastaan: suostun siihen, että vastaukseni julkaistaan kokonaan tai osittain, mukaan luettuna oma
nimeni tai organisaationi nimi, ja vakuutan, ettei tiedoissa ole mitään sellaista lainvastaista tai
kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavaa, mikä estäisi tietojen julkaisemisen.
Vastaukseni saadaan julkaista, jos nimeäni / sen organisaation nimeä, jonka puolesta vastaan, ei
paljasteta: suostun siihen, että vastaukseni julkaistaan kokonaan tai osittain (mikä saattaa sisältää
lainauksia tai ilmaisemiani mielipiteitä) sillä ehdolla, että se tehdään anonyymisti. Vakuutan, ettei
mikään osa vastauksistani ole lainvastainen eikä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia
julkaisemisen estävällä tavalla.

* 1.2

Ilmoita nimesi tai sen organisaation nimi, jonka puolesta vastaat.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

1.3
Ilmoita, oletko jokin seuraavista vai vastaatko jonkin seuraavan puolesta:
Yksityishenkilö
Talouden toimija
Toimialajärjestö, elinkeinoyhdistys tai ammatillinen yhdistys
Viranomainen (kansallinen, alueellinen, paikallinen)
Kansalaisjärjestö
Muu (täsmennä)
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1.5 Missä maassa asut tai missä maassa organisaatiosi toimipaikka sijaitsee (päätoimipaikka, kun
kyseessä on monikansallinen yritys)?
Itävallassa
Belgiassa
Bulgariassa
Kroatiassa
Kyproksessa
Tšekissä
Tanskassa
Virossa
Suomessa
Ranskassa
Saksassa
Kreikassa
Unkarissa
Irlannissa
Italiassa
Latviassa
Liettuassa
Luxemburgissa
Maltassa
Alankomaissa
Puolassa
Portugalissa
Romaniassa
Slovakiassa
Sloveniassa
Espanjassa
Ruotsissa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Muualla (täsmennä)

1.11
Onko organisaatiosi rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin?

Jos ei, voit rekisteröidä organisaatiosi avoimuusrekisteriin tästä linkistä. Kyselyyn voi kuitenkin vastata myös rekisteröitymättä.
Lisätietoa avoimuusrekisteristä.

Kyllä
Ei
Ei sovelleta
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1.12 Jos on, anna organisaatiosi tunnistenumero rekisterissä.
104368419271-46

2
Tullin toimet valmisteverojen alalla

Tämä osa on tarkoitettu erityisesti talouden toimijoille, toimialajärjestöille ja muille
sidosryhmille, jotka tuntevat tuonti- tai vientimenettelyt

Selvitys ongelmasta: Tulli- ja valmisteveromenettelyjen koordinoinnin oikeudelliset ja tekniset
järjestelyt eivät toimi hyvin, mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja viivästyksiä ja luo
mahdollisuuksia petoksille. Esim. valmisteveron alaisia tavaroita vietäessä valmisteveron alainen
siirto saattaa jäädä avoimeksi ja asianomainen vakuus vapauttamatta vielä kauan sen jälkeen, kun
tavarat ovat poistuneet EU:sta; valmisteveron alaisia tavaroita vietäessä voi tapahtua myös niin, että
valmisteveron alaiseksi ilmoitetut tavarat (tai osa niistä) eivät poistu EU:sta, vaan ne kierrätetään
vilpillisesti EU:n markkinoille.
Huomautus: tässä osassa ”vienti” ja ”tuonti” tarkoittavat ainoastaan tavaroiden siirtoa EU:hun ja
sieltä pois, mutta ei EU-maiden välisiä siirtoja. Esim. Alankomaista Valko-Venäjälle siirrettävissä
tavaroissa on kyse viennistä, kun taas Alankomaista Belgiaan siirrettävissä tavaroissa ei ole.
2.1 Harjoitatko valmisteveron alaisten tavaroiden vientiä tai tuontia EU:hun tai sieltä pois?
Kyllä
En
En osaa sanoa

2.2 Missä määrin olet tyytyväinen nykyisiin menettelyihin, joita noudatetaan vietäessä
valmisteveron alaisia tavaroita EU:sta?
Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Neutraali

Tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

Tyytyväisyyden
aste
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2.3 Missä määrin olet tyytyväinen nykyisiin menettelyihin, joita noudatetaan tuotaessa
valmisteveron alaisia tavaroita EU:hun?
Erittäin

Tyytymätön

tyytymätön

Neutraali

Tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

Tyytyväisyyden
aste

2.4 Jos katsot, että valmisteveron alaisten tavaroiden tuonti- tai vientimenettelyihin on tehtävä paran
nuksia, millä tasolla toimet olisi toteutettava?
EU:n taso

Kansallinen taso

En osaa

Muu (täsmennä)

sanoa

Toimen taso

Parannusvaihtoehto: petoksen riskiä vähennetään vertaamalla eräitä tulli-ilmoituksissa ja
sähköisissä hallinnollisissa valmisteveroasiakirjoissa (e-AD) olevia tietoja keskenään; tämä
edellyttää, että tulli-ilmoituksen antaja merkitsee e-AD:n viitteen tulli-ilmoituksiin. Valmisteveron
alaisten tavaroiden viennin aikaisen hallinnollisen rasituksen keventämiseksi tullien ja
valmisteverojen alaiset siirrot voitaisiin synkronoida automaattisesti, jotta niiden käsittely olisi
nopeampaa, ennustettavampaa ja luotettavampaa.

2.6 Missä määrin olet samaa mieltä tästä vaihtoehdosta?

Täysin eri
mieltä

Ei samaa
Eri mieltä

eikä eri

Samaa
mieltä

mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Samanmielisyyden
taso

3
Valmisteverot maksettuina tapahtuvat yritystenväliset siirrot
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Tämä osa on tarkoitettu erityisesti talouden toimijoille, toimialajärjestöille ja muille
sidosryhmille, jotka tuntevat yritystenväliset siirtomenettelyt
Selvitys ongelmasta: Menettelyt, joita noudatetaan siirrettäessä tavaroita valmisteverot maksettuina
EU:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten välillä (minkä oletetaan kiinnostavan erityisesti pkyrityksiä), ovat vanhentuneita, epäselviä ja hankalia. Nykyiset menettelyt ovat paperiasiakirjoihin
perustuvia, minkä vuoksi ne ovat pitkäkestoisia ja tehottomia.

3.1 Siirrätkö sellaisia valmisteveron alaisia tavaroita, joiden valmistevero on jo maksettu, muissa
EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevista yrityksistä tai muissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin yrityksiin?
Kyllä
En
En osaa sanoa

3.4 Miten tyytyväinen olet nykyiseen menettelyyn, jota noudatetaan valmisteverot maksettuina
tapahtuvissa yritystenvälisissä siirroissa?
Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Neutraali

Tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

Tyytyväisyyden
aste

3.5 Jos katsot, että valmisteverot maksettuina tapahtuvia yritystenvälisiä siirtoja koskeviin
menettelyihin on tehtävä parannuksia, millä tasolla toimet olisi toteutettava?
EU:n taso

Kansallinen taso

Muu (täsmennä)

En osaa
sanoa

Toimen taso

Parannusvaihtoehto: tässä vaihtoehdossa valmisteverot maksettuina tapahtuvia yritystenvälisten
siirtoja koskevat menettelyt olisivat tietokoneistettuja koko EU:ssa. Toisin sanoen paperiasiakirjoihin
perustuvat menettelyt korvattaisiin tietokoneistetuilla menettelyillä laajentamalla nykyistä
valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmää (EMCS). Tämä edellyttäisi, että kaikki
valmisteverot maksettuina tapahtuvia yritystenvälisiä siirtoja suorittavat talouden toimijat
rekisteröityvät tietotekniseen järjestelmään; rekisteröitymisprosessin oletetaan olevan kevyt, kuten
pelkkä alv-tunnisteeseen perustuva rekisteröityminen. Menettelyjen tietokoneistamisella pyritään
nopeuttamaan prosessia ja varsinkin vakuuden vapauttamista ja palautusten hallinnointia.

7

3.7 Miten suuria ponnisteluja (sekä yksittäisiä että toistuvia) vaadittaisiin, jotta organisaatiosi
pystyisi siirtymään tietokoneistettujen menettelyjen käyttöön?
Miten suuria ponnisteluja vaadittaisiin, jotta organisaatiosi voisi

Erittäin
pieniä

Pieniä

Kohtalaisia

Suuria

Erittäin
suuria

En
osaa
sanoa

rekisteröityä
valmisteveron alaiseksi
toimijaksi esim. alvtunnisteen perusteella
muuttaa sisäiset
prosessinsa
paperiasiakirjoihin
perustuvien
menettelyjen
muuttamiseksi
tietokoneistetuiksi.

3.8 Miten hyödyllinen siirtyminen tietokoneistettuihin menettelyihin olisi organisaatiollesi?

Ei
hyödyllinen

En
Neutraali

Hyödyllinen

osaa
sanoa

Siirtyminen tietokoneistettuihin
menettelyihin

4 Vähäriskiset siirrot
Tämä osa on tarkoitettu erityisesti talouden toimijoille, toimialajärjestöille ja muille
sidosryhmille, jotka tuntevat valmisteveron alaisia siirtoja koskevat menettelyt
Selvitys ongelmasta: Kaikki nykyiset menettelyt, joita noudatetaan siirrettäessä tavaroita eri EU:n
jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten välillä, aiheuttavat huomattavasti kuluja ja lisätyötä. On myös
mahdollista, että kestää kauan ennen kuin tavarat voidaan siirtää ja asianomainen vakuus vapauttaa.
Nämä menettelyt koskevat kaikenlaista tavaroiden siirtämistä, vaikka valmisteveron määrä olisi
alhainen (eli alle 1 000 euroa tai 20 % tavaroiden arvosta).
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4.1 Siirrätkö sellaisia valmisteveron alaisia tavaroita muissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin
yrityksiin tai muissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevista yrityksistä, joita koskevassa siirrossa
valmisteveron määrä on alle 1 000 euroa tai 20 % tavaroiden arvosta?
Kyllä
En
En osaa sanoa

4.4 Miten tyytyväinen olet nykyisiin menettelyihin, joita noudatetaan tällaisissa vähäriskisissä
siirroissa?
Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Neutraali

Tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

Tyytyväisyyden
aste

4.5 Jos katsot, että vähäriskisiä siirtoja koskeviin menettelyihin on tehtävä parannuksia, millä
tasolla toimet olisi toteutettava?
EU:n taso

Kansallinen taso

Muu (täsmennä)

En osaa
sanoa

Toimen taso

Parannusvaihtoehto: tässä vaihtoehdossa siirtojen valvonta korvattaisiin kuukausittaisella
ilmoituksella, joka vastaisi kuukausittaista alv-ilmoitusta. Tällaisessa tapauksessa kansallinen
viranomainen ei enää valvoisi kutakin siirtoa.
Tämä vaihtoehto koskisi tavaroita, joiden valmistevero on maksettu, ja tavaroita, jotka ovat
väliaikaisesti valmisteverottomia. Se koskisi kuitenkin vain sellaisia lähetyksiä, joissa valmisteveron
kokonaismäärä on alle 1 000 euroa tai 20 % tavaroiden arvosta eli tapauksia, joissa veropetoksen
riski on pieni.
Tämä vaihtoehto olisi vapaaehtoinen jäsenvaltioille, minkä vuoksi se ei välttämättä olisi käytettävissä
kaikkialla EU:ssa.
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4.7 Miten hyödyllinen kuukausittaisten ilmoitusten käyttö olisi organisaatiollisesi
nykymenettelyihin verrattuna?
Erittäin
hyödyllinen

Hyödyllinen

Neutraali

Haitallinen

Erittäin
haitallinen

En
osaa
sanoa

Kuukausittaisten
ilmoitusten
käytön
hyödyllisyys
organisaatiossasi
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5
Poikkeustilanteet, kuten liian alhaiset määrät, liian suuret määrät,
hylkäämiset ja keskeytykset

Tämä osa on tarkoitettu varsinkin talouden toimijoille, toimialajärjestöille ja muille
sidosryhmille, jotka tuntevat valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen aikana esiintyvissä
poikkeustilanteissa noudatettavat menetelmät
Selvitys ongelmasta: tällä hetkellä eri maat käyttävät erilaisia tapoja, prosesseja ja menetelmiä
käsitellessään poikkeustilanteita, joita voivat olla esim. liian alhaiset määrät (määrä määräpaikassa
alhaisempi kuin lähetyspaikassa), liian suuret määrät (määrä suurempi määräpaikassa kuin
lähetyspaikassa), hylkäämiset (tavaroiden tarkoitettu vastaanottaja ei ollut tilannut tavaroita) tai
siirtojen keskeytykset. Eri maat voivat esim. noudattaa erilaisia tapoja liian alhaisten tai liian suurien
määrien arvioinnissa ja soveltaa erilaisia raja-arvoja luontaisen hävikin osalta (esim. hävikit
polttoainesäiliössä). Ne voivat myös käsitellä eri tavoin hylkäämisiä, keskeytyksiä tai
viranomaispäätösten uudelleentarkastelua (kun organisaatio riitauttaa viranomaispäätöksen eli
käyttää ”oikeutta tulla kuulluksi”). Maasta riippuen poikkeustapaukset voivat johtaa
sääntöjenvastaisuuksiin, verosaataviin, seuraamuksiin tai tavaroiden takavarikkoon.

5.1 Kuinka usein organisaatiossasi havaitaan poikkeustapauksia tavaroiden siirron tai
hallussapidon aikana?
En

Ei
koskaan

Harvoin

Joskus

Usein

Aina

osaa
sanoa

Poikkeustilanteiden
toistumistiheys

5.2 Jos katsot, että parannuksia on syytä tehdä, millä tasolla toimet olisi toteutettava?
EU:n taso

Kansallinen taso

Muu (täsmennä)

En osaa
sanoa

Toimen taso

Parannusvaihtoehto: tässä vaihtoehdossa yhdenmukaistettaisiin EU:n tasolla liian alhaisten ja liian
suurten määrien arviointimenetelmä ja varmistettaisiin, että jokaisessa jäsenvaltiossa on oikeus tulla
kuulluksi tavaroiden siirtojen ja hallussapidon aikana sattuneita poikkeustilanteita koskevien
viranomaispäätösten osalta. Lisäksi sillä voitaisiin yhdenmukaistaa EU:n tasolla se, mitä seurauksia
poikkeustilanteet aiheuttavat (verosaatavat, seuraamukset tai tavaroiden takavarikko).
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5.4 Miten hyödyllinen olisi organisaatiollesi se, että EU:ssa yhdenmukaistetaan liian alhaisten ja
liian suurten määrien arviointimenetelmät?

Ei
hyödyllinen

En
Neutraali

Hyödyllinen

osaa
sanoa

Liian alhaisten ja liian suurten
määrien arviointimenetelmien
yhdenmukaistamisen hyödyllisyys

5.5 Miten hyödyllistä olisi organisaatiollesi se, että oikeus tulla kuulluksi yhdenmukaistettaisiin EU:
ssa?

Ei
hyödyllistä

En
Neutraali

Hyödyllistä

osaa
sanoa

Miten hyödyllistä on yhdenmukaistaa
oikeus tulla kuulluksi EU:ssa

5.6 Miten hyödyllinen olisi organisaatiollesi se, että poikkeustilanteiden aiheuttamat seuraukset
yhdenmukaistetaan EU:ssa?

Ei
hyödyllinen

En
Neutraali

Hyödyllinen

osaa
sanoa

EU:n tasolla tapahtuvan
poikkeustilanteiden aiheuttamien
seurausten yhdenmukaistamisen
hyödyllisyys

6
Riskianalyysi, joka edellyttää tietojen antamista viranomaisille
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Tämä osa on tarkoitettu erityisesti talouden toimijoille, toimialajärjestöille ja muille
sidosryhmille, jotka tuntevat riskianalyysit ja tietovaatimukset

Selvitys ongelmasta: kansallisilla viranomaisilla ei ole aina käytettävissään kaikkia tarvittavia tietoja
analysoidakseen asianmukaisesti valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen aiheuttamat veroriskit.

Parannusvaihtoehto: talouden toimijoiden olisi annettava kansallisille viranomaisille enemmän
tietoja yrityksestään ja tavaroiden siirroistaan.

6.1 Miten suuria ponnisteluja vaadittaisiin, jotta organisaatiosi pystyisi antamaan hallinnollisessa
valmisteveroasiakirjassa (eli ennen kuin tavarat ovat poistuneet lähetyspaikalta) seuraavat
tiedot kansallisille viranomaisille:
Ota huomioon tietojen saatavuus organisaatiossasi sekä se, millaisia rasitteita ja kustannuksia organisaatiollesi aiheutuisi tietojen
antamisesta viranomaisille ja miten paljon aikaa se veisi.

Erittäin
suuria

Suuria

Kohtalaisia

Pieniä

Erittäin
pieniä

En
osaa
sanoa

Tavaroiden
omistaja
lähtöpaikassa

Tavaroiden
omistaja
määräpaikassa

6.2 Miten suuria ponnisteluja vaadittaisiin, jotta organisaatiosi pystyisi antamaan kansalliselle
viranomaiselle siirron aikana seuraavat tiedot:
Ota huomioon tietojen saatavuus organisaatiossasi sekä se, millaisia rasitteita ja kustannuksia organisaatiollesi aiheutuisi tietojen
antamisesta viranomaisille ja miten paljon aikaa se veisi.

Erittäin
suuria

Suuria

Kohtalaisia

Pieniä

Erittäin
pieniä

En
osaa
sanoa

Ajoneuvon
muuttuminen,
jälleenlaivaus tai
uudelleenlastaus
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6.3 Miten suuria ponnisteluja vaadittaisiin, jotta organisaatiosi pystyisi antamaan kansalliselle
viranomaiselle seuraavat tiedot (verovarastojen osalta ainoastaan tiedot lupahakemuksista tai
luvan uusimisesta):
Ota huomioon tietojen saatavuus organisaatiossasi sekä se, millaisia rasitteita ja kustannuksia organisaatiollesi aiheutuisi tietojen
antamisesta viranomaisille ja miten paljon aikaa se veisi.

Erittäin
suuria

Suuria

Kohtalaisia

Pieniä

Erittäin
pieniä

En
osaa
sanoa

Varastokapasiteetti

7
Valmistevero – Yksityishenkilöiden hankinnat
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Tämä osa on tarkoitettu erityisesti yksityishenkilöille, kansalaisjärjestöille, talouden
toimijoille ja muille sidosryhmille, jotka tietävät, miten valmisteveron alaisia tavaroita
kuljetetaan henkilökohtaiseen käyttöön
Johdanto
Tällä hetkellä yksityishenkilöt voivat kuljettaa valmisteveron alaisia tavaroita eli alkoholia ja tupakkaa
toiseen EU-maahan maksamatta valmisteveroa määrämaassa, jos tavarat on tarkoitettu
henkilökohtaiseen käyttöön.
Jäsenvaltiot voivat asettaa ohjetasoja määrittääkseen, ovatko tavarat todella tarkoitettuja
henkilökohtaiseen käyttöön. Jos matkustaja kuljettaa tavaroita ohjetasossa vahvistettua määrää
enemmän, hänen on tarkastuksen yhteydessä osoitettava, että valmisteveron alaiset tavarat ovat
todella tarkoitettuja henkilökohtaiseen käyttöön. Esim. jos yksityishenkilö kuljettaa olutta yli 110 litraa,
häneltä voidaan kysyä, onko tällainen määrä todella tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä
esim. jälleenmyyntiin (joka olisi laitonta, jos valmisteveroa ei ole maksettu).
Ohjetasot ovat veropetosten ja veron kiertämisen estämisessä käytettäviä välineitä. Niillä voi olla
myös vaikutusta kansanterveyteen, koska valmisteveroa kannetaan alkoholiin liittyvien
terveyshaittojen vähentämiseksi.
Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetussa direktiivissä 2008/118/EY säädetään
raja-arvot (800 savuketta, 110 litraa olutta, 90 litraa viiniä ja 10 litraa väkeviä alkoholijuomia), joita
alhaisemmiksi jäsenvaltiot eivät voi ohjetasoja asettaa.
Nykyisin ohjetasoissa viitataan ”henkilökohtaiseen käyttöön”. Tämä käsite saattaa aiheuttaa
käytännössä tulkintavaikeuksia.

Selvitys ongelmasta: tällä hetkellä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden asettamat ohjetasot
eivät saa olla alhaisempia kuin direktiivissä säädetyt raja-arvot.

EU:n on varmistettava kansanterveyden korkeatasoinen suojelu kaikessa politiikassaan ja
toiminnassaan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artikla).

7.1 Oletko tietoinen mistään tupakan tai alkoholin kulutukseen liittyvistä kielteisistä vaikutuksista,
joita direktiivi 2008/118/EY olisi aiheuttanut kansanterveyteen?
Kyllä (täsmennä)
En
En osaa sanoa
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7.2 Täsmennä
enintään 200 merkkiä
Ohjetaso on liian korkea ja mahdollistaa tuontimäärät, josta alkoholia päätyy
laittomasti eteenpäin. Direktiivi estää jäsenvaltioita asettamasta
valmisteveron kansanterveyttä edistävälle tasolle.

7.3 Jos olet, katsotko, että nämä kielteiset vaikutukset johtuvat siitä, että jäsenvaltiot eivät saa
asettaa direktiivissä säädettyjä raja-arvoja alhaisempia ohjetasoja?
Kyllä
En
En osaa sanoa

7.4 Miten hyödyllisiä olisivat seuraavat toimenpiteet kyseisten kielteisten terveysvaikutusten
lieventämiseksi?
Ei
hyödyllinen

En
Neutraali

Hyödyllinen

osaa
sanoa

Direktiivissä ohjetasoille säädettyjä EU:
n raja-arvoja alennetaan
Ohjetasoja voidaan mukauttaa
kansallisesti valmisteverojen
kantamiseen kohdistuvien
suhteettomien kielteisten vaikutusten
estämiseksi

Ohjetasoja voidaan mukauttaa
kansallisesti kansanterveyteen
kohdistuvien suhteettomien kielteisten
vaikutusten estämiseksi

EU:n raja-arvot poistetaan, jolloin
ohjetasoja voidaan mukauttaa
kansallisesti

Selvitys ongelmasta: tällä hetkellä direktiivissä säädetyissä ohjetasoissa viitataan ”
henkilökohtaiseen käyttöön”. Tämä käsite saattaa aiheuttaa käytännössä tulkintavaikeuksia.

Parannusvaihtoehto: parannetaan oikeusvarmuutta sekä viranomaisille ja yksityishenkilöille
annettavaa operatiivista ohjausta viittaamalla asianmukaiseen käsitteeseen (esim. keskimääräinen
henkilökohtainen kulutus vuodessa, mistä on saatavilla konkreettisia tilastotietoja).
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7.5 Olisiko oikeusvarmuutta parannettava tarkentamalla, mitä henkilökohtainen käyttö tarkoittaa?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

7.6 Jos kyllä, mitkä kriteerit olisivat hyödyllisiä henkilökohtaisen käytön käsitteen tarkentamisessa?
Ei hyödyllinen

Neutraali

Hyödyllinen

En osaa
sanoa

Keskimääräinen
henkilökohtainen kulutus
vuodessa
Muu (täsmennä)

7.7 Täsmennä
enintään 200 merkkiä
Vuosittaista kulutusta hyödyllisempi olisi viikkokulutuksen seuraaminen. Tämä
saa haitallisen kulutuksen määrän todennäköisesti paremmin esille.

7.8 Jos kansallisten ohjetasojen asettaminen olisi joustavampaa, millainen olisi vaikutus talouden
toimijoihin?
Kielteinen

Neutraali

Myönteinen

En osaa
sanoa

Vaikutus talouden toimijoihin

7.9 Tarkenna
enintään 200 merkkiä
Alemmilla ohjetasoilla voidaan estää alkoholin laittomia markkinoita.
Alkoholin kulutus ohjautuisi todennäköisesti enemmän anniskeluun, joka tukisi
majoitus- ja ravitsemusalaa.

8 Loppuhuomautukset
Voit halutessasi liittää oheen vastauksia täydentävän asiakirjan (esim. kannanotto). Tiedoston
enimmäiskoko on 1 MB.
Liiteasiakirja julkaistaan yhdessä vastausten kanssa. Kyseiset vastaukset muodostavat tämän
julkisen kuulemisen perustan. Liiteasiakirjan toimittaminen on vapaaehtoista, ja sen tarkoituksena on
auttaa ymmärtämään kantaasi paremmin.
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8.1 Lataa tiedosto
8ef1aaa7-3ca3-4767-91e8-fb33221d19a7/Liiteasiakirja.pdf

Contact
TAXUD-C2-EXCISE-MOVEMENTS@ec.europa.eu
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