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Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle
2017
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017.
ETL haluaa kiinnittää valiokunnan huomion erityisesti budjetin valmisteveroja koskevaan esitykseen ja tuoda esille seuraavaa.
Vuodesta 2011 alkaen voimassa ollut makeisten-, jäätelön- ja virvoitusjuomien valmistevero (makeisvero) on merkittävästi heikentänyt veron kohteena olevien yritysten sekä kansallista että kansainvälistä kilpailua ja kilpailukykyä. ETL kannattaa ehdotusta
luopua makeisten ja jäätelön valmisteverotuksesta vuoden 2017 alusta. ETL
kannattaa myös jään ja lumen rajaamista veron ulkopuolelle.
Suomen päivittäistavaramarkkinat ovat Euroopan keskittyneimmät. Kilpailu Suomen
elintarvikemarkkinoilla on erittäin kireää ja sitä hallitsee pitkittynyt ja voimakas hintakilpailu. Hinnan, valikoiman ja saatavuuden lisäksi käyttötilanne vaikuttaa kuluttajan
ostopäätökseen. Kuluttajan valinnan kohteena ovat päivittäin eri tuoteryhmien samaan
käyttötilanteeseen tarkoitetut tuotteet. On ratkaisevan tärkeää, että kuluttajan valintaan perustuva kilpailu eri elintarviketuoteryhmien, myös juomatuotteiden, välillä on
neutraalia. Kilpailevien elintarvikkeiden valmistajilla tulee olla yhtäläiset edellytykset
kilpailuun markkinoilla. Valmisteverotus ei siis saa vääristää kilpailua eikä asettaa keinotekoisia kilpailuesteitä toimijoiden välille.
Juomia valmistava teollisuus työllistää Suomessa 4000 henkilöä ja muodostaa 10
prosenttia koko suomalaisen elintarviketeollisuuden liikevaihdosta. Virvoitusjuomavero
heikentää kotimaisen juomateollisuuden kilpailua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä aiheuttaa kotimaiselle juomateollisuudelle moninkertaisen hallinnollisen taakan verrattuna juomia maahantuoviin yrityksiin. Tämän vuoksi Elintarviketeollisuusliitto vastustaa virvoitusjuomaveron voimaan jättämistä ja katsoo, että virvoitusjuomavero on kumottava kokonaisuudessaan.
Mikäli virvoitusjuomavero jätetään voimaan, on sen säilytettävä mahdollisimman tasapuoliset kilpailuolosuhteet eri toimijoiden välillä ja kohdeltava oikeudellisesti ja tosiasiallisesti samassa tilanteessa olevia elintarvikealan toimijoita samalla tavalla. Veron
valtiontukiriskejä tulisi eliminoida soveltamalla yhtä verokantaa ja asettamalla vero
matalalle tasolle. Lisäksi on huomioitava, että viranomaisten suuri harkintavalta veron
soveltamisessa lisää valtiontukiriskiä ja hallinnollista taakkaa. Tämän vuoksi veron
soveltamisalaan ja siitä tehtäviin perusteltuihin poikkeuksiin tulisi kiinnittää hallituksen
esityksessä enemmän huomiota.

Veron poistamisen terveysvaikutuksia arvioitaessa on syytä huomioida, että mm. tiedottaminen, ohjaus, ravitsemussuositukset ja yritysten aktiivinen kuluttajalähtöinen
tuotekehitys ovat valmisteveroja toimivampia keinoja vaikuttaa kulutukseen, ruokailutottumuksiin ja terveyteen.
Elintarviketeollisuus voi eniten vaikuttaa kansalaisten ravitsemukseen ja hyvinvointiin
kuluttajaa kuuntelevalla tuotekehityksellä ja laajalla tarjonnalla. Sokerin korvaaminen
jollain toisella ainesosalla ilman muutoksia tuotteen ominaisuuksissa on haaste elintarviketeollisuudelle. Elintarvikeyritykset ovat tuoneet näkyvästi markkinoille niin lapsille kuin aikuisille suunnattuja uusia vähempisokerisia ja terveyttä edistäviä vaihtoehtoja. Kokonaisenergian saannin vähentämiseksi ja painonhallinnan helpottamiseksi
pakkauskokoja on pienennetty. Yritykset myös tuottavat hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyvää tietoa, viestivät hyvinvoinnista huolehtimisen merkityksestä ja ovat mukana viranomaisten kanssa käytävässä keskustelussa, jossa pohditaan keinoja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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