Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja
alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Nyt, kun laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta avataan, niin siihen tulisi ehdottomasti ottaa mukaan
täsmennyksenä pienpanimoiden yhteistyötä koskeva lausuma, joka on oleellinen osa itse direktiiviä ja on
kirjoitettu direktiiviin 92/83/ETY, direktiivin 4. artikla, kohta 2. (liite 1) suomeksi näin:
”Kahta tai useampaa pientä panimoa, jotka toimivat yhteistyössä ja joiden yhteenlaskettu vuosituotanto
on enintään 150 000 hehtolitraa (tai 15 miljoonaa litraa), voidaan kuitenkin kohdella verotuksessa
yhtenä pienenä riippumattomana panimona.”
Perustelut esittämälleni asialle:
Tämä selventää lakia ja pienpanimoihin kohdistuvaa verotuskäytäntö, joka viime aikoina on poikennut itse
lain ja direktiivin tarkoituksesta ja hengestä. Verohallinto on viime aikoina lähtenyt tulkitsemaan lakia sen
tarkoitusta ja henkeä vastaan ja väittänyt, etteivät Suomen lain valmistelijat ole halunneet ottaa sitä
kokonaan lakiimme. Tämä väite ei ole uskottava eikä sille löydy tukea lain esitöistä. Valtiovaaranvaliokunta
on sen sijaan antanut täysin erilaisen tulkinnan jo vuonna 1997 (liite 2).
Tämän on todennut myös talouskomissaari Pierre Moscovic vastauksessaan Sirpa Pietikäisen kirjalliseen
kysymykseen keväällä 2017 (liite 3).
Lain laatijoina teillä on, arvoisat Päättäjät, kaikki mahdollisuudet noudattaa tätä direktiiviä ja lakia
selventämällä saattaa se myös riidattomaksi osaksi alkoholiverolakia niin, ettei verottajalle jää
mahdollisuuksia ohittaa sitä, kuten nyt tapahtuu.
Tätä pykälää on esittämälläni tavalla sovellettu omalta osaltani jo vuonna 2015 Helsingin Hallinto-oikeuden
päätöksessä (liite 4). Nyt olisi hyvä ottaa se myös osaksi kirjoitettua lakia, kuten verottaja on itsekin
todennut. Lisäksi sitä tulkitaan parhaillaan Korkeimmassa Hallinto-Oikeudessa, joka on pyytänyt siitä
lausunnon myös EU-tuomioistuimelta. Olen ollut EU-tuomioistuimessa asiasta kuultavana 1.7.2021 ja
lausunto annetaan KHO:lle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Tämä ei ole budjettikysymys, vaan voimassa olevan direktiivin suomien mahdollisuuksien hyödyntämistä
lainsäädännössämme. Samalla se selkeyttää viranomaistoimintaa, lain tulkintaa, tekee
pienpanimoverotuksen ennakoitavammaksi ja estää kohtuuttomien päätösten teon. Kaiken lisäksi se tukee
selvästi lain alkuperäistä tarkoitusta ja henkeä sekä samalla vähentää kaikille osapuolille tarpeettomia
kuluja aiheuttavaa byrokratiaa.
Pyydän vakavasti, että tämä lain täydennys saatettaisiin voimaan mahdollisimman pian, sillä tällaisessa
epävarmassa ja ennalta arvaamattomassa verotusympäristössä on mahdotonta toimia.
Mikä ei ole oikeus, eikä kohtuus, ei voi olla lakiaan, kuten nyt on tilanne.
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