
  
 

JUOMAPAKKAUSVEROILMOITUS 

Jos korjaat aiempaa ilmoitusta, täytä koko lomake uudelleen.
Anna siis uudelleen myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäi-
sessä ilmoituksessa oikein.

ILMOITA VERKOSSA  
vero.fi/omavero 

Verohallinto 
Valmisteverotus 
PL 20 
00052 VERO 

 Ei ilmoitettavaa Verovelvollinen 
Nimi Y-tunnus tai henkilötunnus 

Osoite Verokausi Verovuosi 

Valmisteveronumero Tullausnumero 

Verovelvollisen yhteyshenkilö 
Nimi Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Ilmoittajan rooli 
Valitse vain yksi rooli. Jos samalla verovelvollisella on useita eri rooleja, anna yksi ilmoitus kutakin roolia kohden. 

Valtuutettu varastonpitäjä Rekisteröity vastaanottaja Veroedustaja Etämyyjä 

Kansallisen veron alaisten tuotteiden vastaanottaja Muu verovelvollinen 
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Korjauksen syy 
Täytä vain, jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja. 

Lasku- tai täyttövirhe Oikeuskäytännön muutos Verotarkastuksessa saatu ohjaus Laintulkintavirhe 



Y-tunnus tai henkilötunnus JUOMAPAKKAUSVEROILMOITUS 
V

E
R

O
H

 1
39

3 
1.

20
20

 (
si

vu
 2

/2
) 

13
93

2 

Tullitariffinimike ja tuote 
Tuote-
ryhmä 

Määrä 
litraa 

Veroton määrä 
litraa 

Palautusjärjestelmään kuu-
luvat pakkaukset (koodi 61) 

Muut verottomat pakkaukset
(koodi 62) 

Juomapakkausvero 
euroa 

2201 Vedet, joita ei ole makeutettu tai maustettu 1 

2202 Vedet ja muut alkoholittomat juomat, jotka on makeutettu tai maustettu 
ja joiden alkoholipitoisuus on enintään 0,5 til.-%. Ei kuitenkaan 
nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut eikä maustamattomat 
kasvipohjaiset juomat 

2 

2203 Mallasjuomat 3 

2204 Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, väkevöity viini tai rypäleen 
puristemehu (grape must). Muu kuin nimikkeen 2009 juoma. 

4 

2205 Kasveilla tai aromaattisilla aineilla maustettu tuoreista 
viinirypäleistä valmistettu viini 

5 

2206 Muut käymisteitse valmistetut juomat, niiden sekoitukset sekä niiden ja 
alkoholittomien juomien sekoitukset 

6 

2208 Juotavaksi tarkoitettu etyylialkoholi, jonka alkoholipitoisuus on alle 
80 til.-% 

7 

Vero yhteensä 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys (liitä tarvittaessa valtakirja) 

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. 
Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu. 
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