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Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n lausunto Sokeriverotyöryhmän
loppuraportista
Suomen Hammaslääkäriliitto ry. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
sokeriverotusta selvittävän työryhmän loppuraportista ja toteaa kohteliaimmin
seuraavaa.
Työryhmä on tehnyt toimeksiantonsa taustoihin liittyvän selvitystyön erittäin
perusteellisesti, mistä se ansaitsee kiitoksen. Samoin siitä, että raportti on laadittu
hyvin huolellisesti.
Työryhmän väliraportista antamassaan lausunnossa Hammaslääkäriliitto kannatti
lisätyn sokerin verottamiseen perustuvaa veromallia. Kyseistä mallia ei ollut
loppuraportissa pidetty toteuttamiskelpoisena, minkä työryhmä oli asianmukaisesti
perustellut. Mainitussa lausunnossa liiton keskeisin suunterveyden edistämiseen
liittyvä tavoite oli sokerialkoholilla makeutettujen tuotteiden vapauttaminen verosta.
Tämä lienee mahdollista myös ryhmän toteuttamiskelpoisina pitämiä veromalleja
sovellettaessa.
Hammaslääkäriliitto on tyytyväinen työryhmän suositukseen, että sokerialkoholeilla
makeutetut tuotteet rajataan verotuksen ulkopuolelle. Mikäli tämä osoittautuu
mahdottomaksi, nykytilannetta parempi vaihtoehto on myös näiden tuotteiden
verotason alentaminen sokeria sisältävien tuotteiden verotasoa alemmaksi.
Loppuraportissa esitellyssä sokeriveromallissa sekä nykyisen kaltaisen
makeisveron ja sokeriveron yhdistelmämallissa verovapaus olisi helposti
toteutettavissa, koska nämä tuotteet eivät sisällä sokeria. Työryhmän oman arvion
mukaan uudenlaisia veroja voidaan kuitenkin ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna
2015 valmisteverotuksen tietojärjestelmän uusimisen jälkeen. Kokonaan tai osittain
sokeripitoisuuteen perustuva veromalli voitaisiin lisäksi ottaa käyttöön vasta sen
jälkeen, kun sokeripitoisuuden ilmoittamisvelvollisuus on tullut voimaan eli
aikaisintaan vuonna 2017. Siksi on ensiarvoisen tärkeätä, että sokerialkoholeilla
makeutetut tuotteet valmistaudutaan vapauttamaan verosta myös siinä
tapauksessa, että veromalliksi päädytään valitsemaan nykyisen kaltaisen
makeisveron kehitelmä. Tämä vaatii erityisen hyviä perusteluita, sillä makeisveron
piiriin kuuluvia tuotteita voidaan lähtökohtaisesti pitää käyttötarkoitukseltaan
samanlaisina siitä riippumatta, minkälaisella makeuttajalla ne on makeutettu, minkä
työryhmä on itsekin raportissaan todennut.
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Mitä tulee työryhmän pohdintoihin mahdollisuuksista korjata muita nykyisen
makeisveron epäkohtia, Hammaslääkäriliitto kannattaa veropohjan laajentamista
suklaaja
sokeripäällysteisiin
kekseihin
sekä
makeuttamattomien
ja
maustamattomien vesien rajaamista veron ulkopuolelle. Kannatettavaa on myös
sokerittomien tuotteiden verotason asettaminen alhaisemmaksi porrastaen vero
kahteen luokkaan. Sokerialkoholilla makeutettujen tuotteiden osalta on kuitenkin
pyrittävä täyteen verovapauteen.
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