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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 9 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att skattesänk
ningen för små bryggerier differentieras till 
att gälla sådana inrättningar som producerar 
högst 5,5 miljoner liter öl och att skattesänk
ningen är l O procent. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1996 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft den 
l januari 1996. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt 9 § lagen om accis på alkohol och 
alkoholdrycker (1471194), som trädde i kraft 
vid ingången av 1995, skall den grundaccis 
som skall betalas i accis på alkoholdrycker 
sänkas med 20 procent, om den skattskyldi
ge lämnar en utredning, enligt vilken öl har 
framställts i ett företag som i rättsligt och 
ekonomiskt hänseende är oberonde av andra 
företag inom samma bransch och vars års
produktion är högst l 000 000 liter. Ett stad
gande med samma innehåll ingick redan i 
14 § lagen om skatt på alkoholdrycker 
(532/94), som trädde i kraft den l juli 1994. 
Avsikten med stadgandet var att lindra den 
skattebörda gällande hembryggt öl och den 
skattebörda för små bryggerier, som var en 
följd av ändringarna i ölskattegrunderna, då 
man övergick från värdebaserad beskattning 
till beskattning som fastställs utgående från 
alkoholhalt. 

I sitt svar på regeringens proposition med 
förslag tilllagstiftning om accisbeskattning
en (RP 237/1994 rd.) förutsatte riksdagen att 
regeringen låter utreda var det skulle vara 
ändamålsenligt att dra en gräns i fråga om 
småbryggeriverksamheten och hur stor en 
skattesänkning borde vara då avsikten är att 
främja små bryggeriers verksamhet. 

Enligt artikel 4 i rådets direktiv 
92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om har
monisering av skattestrukturen på alkohol 
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och alkoholdrycker kan medlemsstaterna 
tillämpa sänkta accisbelopp på öl som fram
ställts i små oberoende bryggerier. Detta 
förutsätter att någon accissänkning inte får 
beviljas företag som producerar mer än 20 
miljoner liter öl om året. Vidare får den 
sänkta skatten inte vara mer än 50 % lägre 
än den gängse nationella accisen. För närva
rande tillämpar fem av Europeiska unionens 
medlemsstater ovan nämnda sänkta skatt för 
små bryggerier. I Tyskland anses en inrätt
ning som producerar under 20 miljoner liter 
öl vara ett litet bryggeri. DesslJ~om tillämpas 
i Belgien, Nederländerna, Osterrike och 
Luxemburg lägre skatter inom småbryggeri
verksamheten. skattegränserna går i dessa 
länder vid l, 5 eller 20 miljoner liter. I de 
övriga medlemsstaterna har man inte tagit i 
bruk några skattelättnader för små bryggeri
ers del. 

Framställningen av öl blir betydligt dyrare 
och distributionskostnaderna klart högre i ett 
litet bryggeri än i stora inrättningar, vilket 
försämrar de små bryggeriernas konkurrens
kraft i förhållande till de stora bryggerierna. 

I syfte att bevara arbetsplatserna i små 
bryggerier och om möjligt också skapa nya 
arbetsplatsen föreslås att skattelättnaderna 
för små bryggerier differentieras ytterligare. 
Genom att stöda de små bryggerierna kunde 
man öka konkurrensen inom branschen och 
liva upp den finländska ölkulturen. 

Enligt förslaget skall också företag som 
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producerar över l miljoner men högst 5,5 
miljoner liter öl om året betraktas som ett 
litet bryggeri. skattesänkningen föreslås i 
dessa fall bli 10 % av grundaccisbeloppet 

Den föreslagna nya skattedifferentierin~en 
skulle för närvarande gälla endast ett fatal 
företag. skattegränsen har dragits på så sätt 
att sänkningarna inte berör de stora brygge
rierna. skattesänkningen för företag som 
producerar under l miljoner liter öl föreslås 
bli 20 % av grundaccisbeloppet, dvs. lika 
mycket som för närvarande. 

2. Propositionens verkningar 

Förslaget innebär att statens inkomster av 
accisen på alkoholdrycker uppskattningsvis 

sjunker med ca 5 milj. mk om året. Propo
sitionen skulle, om den godkänns, dock inte 
ha någon inverkan på konsumentpriserna. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. Propositionen ansluter sig till budget
propositionen för 1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av 9 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 § lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94) 

som följer: 

9 § 
Om den skattskyldige lämnar en utredning, 

enligt vilken öl har framställts i ett företag 
som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är 
oberoende av andra företag inom samma 
bransch och vars årsproduktion är högst 
l 000 000 liter, skall den grundaccis som 
skall betalas i accis på alkoholdrycker sän-

Helsingfors den 13 oktober 1995 

kas med 20 procent. Om ett sådant företags 
årsproduktion är över l 000 000 liter men 
högst 5 500 000 liter, är motsvarande sänk
ning l O procent. 

Denna lag träder 1 kraft den l januari 
1996. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Minister A tja A lho 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 9 § lagen om accis på alkohol och alkoholdcycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 §lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94) 

som följer: 

Gällande lydelse 

9§ 
Om den skattskyldige lämnar en utredning, 

enligt vilken öl har framställts i ett företag 
som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är 
oberoende av andra företag inom samma 
bransch och vars årsproduktion är högst 
l 000 000 liter, skall den grundaccis som 
skall betalas i accis på alkoholdrycker sän
kas med 20 procent. 

Föreslagen lydelse 

9 § 
Om den skattskyldige lämnar en utredning, 
enligt vilken öl har framställts i ett företag 
som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är 
oberoende av andra företag inom samma 
bransch och vars årsproduktion är högst 
l 000 000 liter, skall den grundaccis som 
skall betalas i accis på alkoholdrycker sän
kas med 20 procent. Om ett sådant företags 
årsproduktion är över l 000 000 liter men 
högst 5 500 000 liter, är motsvarande sänk
ning JO procent. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 




