
Esimerkki alkoholijuomien valmisteveron laskemisesta 
 
Alkoholijuomavero lasketaan tuoteryhmittäin. Vero lasketaan täysiltä veron perusteena olevilta yksiköiltä ja 
jättämällä täyden yksikön yli menevät osat huomioon ottamatta. Täyden yksikön yli menevät osat otetaan kuitenkin 
huomioon, jos vero määrätään yksityishenkilöiden mukanaan tuomille tai vastaanottamille verotettaville tuotteille. 
 
Alkoholijuomaveron peruste ja määrä on yksilöity tuoteryhmittäin alkoholiverolain liitteenä olevassa verotaulukossa. 
Oluen ja etyylialkoholin veron perusteena on etyylialkoholisenttilitra (eacl). Etyylialkoholisenttilitrat lasketaan 
kertomalla alkoholijuoman litramäärä sen sisältämän alkoholin tilavuusprosentilla (eacl = l * %). Viinin ja muiden 
käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien sekä välituotteiden veron perusteena on litra. 
 
Juomapakkausveron perusteena on litra. Veron määrä on 0,51 € litralta pakattua juomaa. 

 
Esimerkki 1. Yksityishenkilön tilaamat / maahantuomat alkoholijuomat  
(vuoden 2019 verokanta)* 
 
10 laatikkoa (24*0,33l) olutta 5,2 % tuoteryhmä 12. 
5 laatikkoa (24*0,33l) siideriä 4,7 % tuoteryhmä 22. 
1 laatikko (24*0,33l) siideriä 8,0 % tuoteryhmä 23. 
2 Bag in Box (3 l) viiniä  12,0 % tuoteryhmä 24. 
2 pulloa (0,75 l) port viiniä 19,0 % tuoteryhmä 32. 
2 laatikkoa (24*0,33l) long drinkiä (etyyli) 5,5 % tuoteryhmä 45. 
1 laatikko (10*0,5 l) vodkaa 40,0 % tuoteryhmä 45. 
 
 

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (0,3650 €/eacl)

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

12 olut yli 2,8 % 79,20 litraa

10 laatikkoa 5,2 % 411,84 eacl

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (1,91 €/l)

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

22 viinit / käymisteitse valmistetut yli 2,8 % enint. 5,5 

%5 laatikkoa siideriä 4,7 %

23 viinit / käymisteitse valmistetut yli 5,5 % enint. 8 %

1 laatikko siideriä 8,0 %

24 viinit / käymisteitse valmistetut yli 8 % enint. 15 % 

2 Bag in Box laatikkoviiniä 12,0 %

32 välituote yli 15 % enint. 22 %

2 pulloa port viiniä 19,0 %

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (0,4880 €/eacl)

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

45 etyylialkoholi yli 2,8 % 15,84 litraa

2 laatikkoa long drinkiä 5,5 % 87,12 eacl

45 etyylialkoholi yli 2,8 % 5,00 litraa

10 plo*0,5 l vodkaa 40,0 % 200,00 eacl

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

1,50 litraa 11,07 € 0,76 €

79,05 €

2,55 €

YHTEENSÄ

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

6,00 3,06 €

Yksikkö

litraa 23,82 €

Määrä

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

150,32 € 40,39 €

litraa

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

42,51 € 8,07 €

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

Määrä Yksikkö

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

4,03 €7,92 litraa

20,19 €

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

39,60 75,63 €

21,78 €

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

Alkoholijuomavero 

€ (3,97 €/l)

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (2,75 €/l)

422,73 €

97,60 €

Alkoholijuomavero 

€ (7,38 €/l)

 

 



Esimerkki 2. Yrityksen tilaamat / maahantuomat alkoholijuomat  

(vuoden 2019 verokanta)* 

 
30 laatikkoa (24*0,33l) olutta 5,2 % tuoteryhmä 12. 
15 laatikkoa (24*0,33l) siideriä 4,7 % tuoteryhmä 22. 
10 laatikkoa (24*0,33l) siideriä 8,0 % tuoteryhmä 23. 
10 laatikkoa (6*0,75l) viiniä  12,0 % tuoteryhmä 24. 
7 laatikkoa (6*0,75l) port viiniä 19,0 % tuoteryhmä 32. 
10 laatikkoa (24*0,33l) long drinkiä (etyyli) 5,5 % tuoteryhmä 45. 
3 laatikkoa (12*100cl) viskiä 40,0 % tuoteryhmä 45. 
 
 

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (0,3650 €/eacl)

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

12 olut yli 2,8 % 237,60 litraa

30 laatikkoa 5,2 % 1235 eacl

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (1,91 €/l)

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

22 viinit / käymisteitse valmistetut yli 2,8 % enint. 5,5 

%15 laatikkoa siideriä 4,7 %

23 viinit / käymisteitse valmistetut yli 5,5 % enint. 8 %

10 laatikkoa siideriä 8,0 %

24 viinit / käymisteitse valmistetut yli 8 % enint. 15 % 

10 laatikkoa (6*0,75l) 12,0 %

32 välituote yli 15 % enint. 22 %

7 laatikkoa (6*0,75l)  port viiniä 19,0 %

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (0,4880 €/eacl)

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

45 etyylialkoholi yli 2,8 % 79,20 litraa

10 laatikkoa long drinkiä 5,5 % 435 eacl

45 etyylialkoholi yli 2,8 % 36,00 litraa

3 laatikkoa (12*100cl) viskiä 40,0 % 1440 eacl

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

31 litraa 228,78 € 15,81 €

318,75 €

18,36 €

YHTEENSÄ

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

45 22,95 €

Yksikkö

litraa 178,65 €

Määrä

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

450,77 € 120,87 €

litraa

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

212,28 € 40,29 €

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

Määrä Yksikkö

Juomapakkausvero 

€ (0,51 €/l)

40,29 €79 litraa

60,18 €

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

118 225,38 €

217,25 €

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

Tuoteryhmä                                                                                         

Tuote

Alkoholijuomavero 

€ (3,97 €/l)

Määrä Yksikkö Alkoholijuomavero 

€ (2,75 €/l)

2 215,83 €

702,72 €

Alkoholijuomavero 

€ (7,38 €/l)

 

 
Alkoholijuomien valmisteverotusta koskevasta menettelystä säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010).  
 
Veron perusteesta ja määrästä säädetään laissa alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994)  
sekä laissa eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004).  
 
* Ajantasaiset verotaulukot ovat alkoholiverolain liitteenä olevassa verotaulukossa (finlex.fi). 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/

